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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 
opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
 

dla zamówienia o nazwie: 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I 
 
 

do ogłoszenia o udzielenie zamówienia zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie ezamowienia.gov.pl   

pod nr 2021/BZP 00013039/01 z dnia 04.03.2021r. 
na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl  oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta                          

w Ozimku 
 

Zawartość specyfikacji: 

Część I: Postanowienia SWZ - Instrukcja dla Wykonawców 
 
Część II: Formularze: 

Załącznik nr  1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy  
Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób 
Załącznik nr 6 do SWZ – zobowiązania 

 
Część III: Projekt umowy 
Umowa nr ZZP.272.3.2021.AK 

Zatwierdzona przez: 

04.03.2021r.                                                                       

                                                                                             BURMISTRZ OZIMKA 

                                                                                         /-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

(data i podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

ROZDZIAŁ I.ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
Gmina Ozimek 
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
ul. ks. Jana Dzierżona 4B 
46 – 040 Ozimek 
NIP: 9910325175; REGON: 531413202 
tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811 
www.ozimek.pl ; sekretariat@ugim.ozimek.pl 
zwany dalej „Zamawiającym”. 

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach 

wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami; dalej: „ustawa 
Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, wykonawca winien przyjąć, że w 
pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w 
drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i załączników. 
W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed terminem 
składania ofert. Szczegóły i zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami 
wskazuje między innymi rozdział VII niniejszej SWZ. Zamawiający po terminie składania 
ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej 
SWZ. 

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

ROZDZIAŁ III.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. 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.  

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
 
Art. 222. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
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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. 
3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy 

informacji składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego 
zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki: 

1) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego 
dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym 
pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, 
dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: TP lub 
tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu 
oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez 
oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w którym zawarte 
są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym 
względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913)) 

Art. 11. 
2.  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. 

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót budowlanych związanych z  budową 

filii żłobka samorządowego w Ozimku zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Wszelkie wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, cech 
materiałów, wymagań szczególnych jak i specyfikacji technicznych zostały szczegółowo 
określone na podstawie Polskich Norm w załączonej dokumentacji technicznej. 

3. Dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz STWiOR stanowią załącznik do SWZ. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na 
umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w 
umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 

5. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez 
Wykonawcę. 

6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem 

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

45000000-7  Roboty budowlane.  

45262300-4 Betonowanie (konstrukcje betonowe i żelbetonowe) 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
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45330000-9  Roboty instalacyjne wodno –kanalizacyjne i sanitarne. 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45410000-4 Tynkowanie 

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 
POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Zakres robót zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 
Roboty będą polegały na powtórzeniu specyfiki robót pierwotnego przedmiotu zamówienia tj. 
Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku w zakresie robót budowlanych, drogowych, 
instalacyjnych i towarzyszących. 
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: 

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie art. 214 ust.1 pkt 7 po przeprowadzonych ne-
gocjacjach z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie podstawowe. Przedmio-
tem negocjacji będzie termin wykonania zamówienia oraz wynagrodzenie. 

2. Umowa zostanie podpisana tylko z Wykonawcą, który zrealizuje (lub będzie realizo-
wał)zamówienie podstawowe z należytą starannością oraz w ustalonym terminie. 

3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy, które zostaną przekazane Wykonawcy wraz z 
zaproszeniem do negocjacji. 

ROZDZIAŁ VIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W 
POSTĘPOWANIU 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY 
WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do re-

prezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postę-
powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywil-
nej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –– 
nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imie-
niu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpi-
szą ofertę. 

Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu 
pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIV SWZ) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie 
musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w 
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się złożenie oświadczenia łącznie, 
pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty składające ofertę 
wspólną). 
5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub 
jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, 
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 
7. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 
art. 109 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XII. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego 
imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniej-
szego rozdziału). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wy-
konywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 
dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewy-
pełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż zamówienie zostanie wykonane siłami wła-
snymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wy-
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konawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-
nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udziele-
nie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie przekazuje swoje zasoby w 
celu wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać wykluczeniu z postępo-
wania w takim samym zakresie, jak Wykonawca. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwyko-
nawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wyko-
nawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach da-
nych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

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

 

ROZDZIAŁ XIII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 15.11.2021r. 

ROZDZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 

Art. 108 ust 1. 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) 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), 
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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 dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
 
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; 

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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 109 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak 

podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców 
składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 
do SWZ).  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 3 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia z postępowania.  

5. Oświadczenia, o których mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w 
formie elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

6. Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
Art. 111. 
Wykluczenie wykonawcy następuje: 

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

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 

- 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 okre-
ślony inny okres wykluczenia; 

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

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

Art.  110.  
1.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 5, 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, 
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. 
3.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w 
ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 

2 ustawy: 
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę min. 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

  
2) Zdolność techniczna lub zawodowa: 

2.1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na 
budowie, przebudowie, remoncie budynku żłobka, przedszkola lub szkoły o 
powierzchni użytkowej co najmniej 250 m2 każda. 

 Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z 
definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 z późn. zm.) 
 

Uwaga 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni 
kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

2.2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi 
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: 

 tj. Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w 
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-
budowlanej i architektonicznej bez ograniczeń, oraz kierownika lub 
kierowników robót branżowych odpowiednio w specjalności – instalacyjnej w 
zakresie sieci i instalacji wodno –kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, 
urządzeń cieplnych – bez ograniczeń 
 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie 

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 

lub 
spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), tj. osobą, której 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy 
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 

 
 
UWAGA! 
Ww. funkcje mogą być ze sobą łączone, co oznacza, że Wykonawca może wykazać tylko 1 
osobę o wymaganych funkcjach i kwalifikacjach. 
 

8. Każdy Wykonawca składa razem z ofertą następujące dokumenty (aktualne na dzień zło-
żenia): 

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 7.1).: 
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1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówie-
nia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w punkcie 7.1). 

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 7.2).: 
 

2) 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, miejsca wy-
konania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4. 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-
nego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówie-
nia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dyspo-
nowania tymi osobami - załącznik nr 5. 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w postępowaniu, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawia-
jącego dokumentów, 

9. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa następujące dokumenty.: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w punkcie 
7.1). 

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgod-
nie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 4. 
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d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicz-
nego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamó-
wienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5. 

 

ROZDZIAŁ XV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. 
Warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIV 
SWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów dołącza do oferty zobowiązanie 
podmiotu trzeciego – załącznik nr 6. 

3. Na podstawie art. 125 ust. 5 wykonawca dołącza do oferty oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu – 
załącznik 3. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 

1)  Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w 
szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 czy podmiot, 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. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących  doświadczenia (pkt 7.2. rozdziału XIV 
SWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane - 
podwykonawstwo. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
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8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w pkt 7.2) rozdziału XIV SWZ, polega na zdolnościach innych pod-
miotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (pkt 1.3). rozdziału XIV SWZ). 

9. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SWZ dokumenty tego pod-
miotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, 
na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

ROZDZIAŁ XVI. PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 litera a-d, 

pkt.2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8-10, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowod-
nić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, za-
dośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kon-
kretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidło-
wemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wo-
bec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyro-
kiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szcze-
gólne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
dowody, o których mowa w ust. 1 za wystarczające. 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
DOKUMENTÓW 
1. Zamawiający określa sposób komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami 

zgodnie z art. 61 – 70 ustawy Pzp. 
2. Komunikacja odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – adres e-mail: przetargi@ugim.ozimek.pl  

3. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego. 
4. Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, 
o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 
wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 
oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii 
dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem.  

5. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne 
i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.  
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6. Złożone dokumenty, oświadczenia i oferta muszą być opatrzone podpisem. Zamawiający 
akceptuje następujące rodzaje podpisywania dokumentów: 
1) Podpis kwalifikowany 
2) Podpis zaufany 
3) Podpis osobisty 
W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis 
musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc udzielenie wyjaśnień 
związanych z postępowaniem (SWZ)  jest proszony w jej treści o podanie swoich danych 
identyfikujących możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. 
Pozwoli to na sprawny przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy.   

8. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny 
wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę. 

9. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). Zamawiający nie dopuszcza 
przesyłania plików w następujących formatach: 

1) - .com  
2) - .exe 
3) - .bat 
4) - .msi. 

10. Zgodnie z art. 64 Zamawiający korzysta z takich urządzeń i narzędzi komunikacji, które są 
niedyskryminujące i ogólnie dostępne. 

11. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 128 ustawy, oświadczenia, 
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie 
wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 
wynikającym ze stosownych przepisów. 

12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

13. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl.  
1) specyfikację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, 
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, 
3) informację z otwarcia ofert - niezwłocznie po otwarciu ofert, 
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ, 
5) zmiany dotyczące SWZ, 
6) informacje o wyborze oferty. 

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się pisemnie także poprzez 
przekazywanie dokumentów elektronicznych środkiem komunikacji elektronicznej. 

15. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy 
komunikacji: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  
2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),   

2) za pośrednictwem posłańca,  
3) osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub 

oferty. 
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16. W przypadku składania przez wykonawcę oferty, dokumentów oświadczeń z art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp, ich uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w 
formie elektronicznej pod rygorem nieważności. 

17. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest: 
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Zbigniew Kowalczyk    z.kowalczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 46 22 865  
 

2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

Agata Kekin            a.kekin@ugim.ozimek.pl tel. 77 46 22 862 
18. Zamawiający nie przewiduje: 

1) wizji lokalnej, 
2) zebrania wykonawców. 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
1. Na podstawie art. 284 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w 
takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.bip.ozimek.pl 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ. 

5. Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 
adresem: www.ozimek.pl Wszelkie zmiany treści SWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi 
na pytania co do treści SWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym 
wyżej adresem internetowym. 

ROZDZIAŁ XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ XX.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SWZ. Dzień ten jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

ROZDZIAŁ XXI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca wypełnia te części na które składa ofertę.  
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na platformie 
https://ezamowienia.gov.pl  pod rygorem nieważności podpisaną akceptowanym przez 
Zamawiającego podpisem (wskazanym w rozdziale XVII pkt.6). 
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1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega 
Wykonawca składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, składane są wraz z ofertą w formie elektronicznej, 
opatrzone wymaganym podpisem. 

2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 2, składane są wraz 
z ofertą w formie elektronicznej, opatrzone wymaganym podpisem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 
dotyczą. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie załączniki były opatrzone podpisem wskazanym w 
rozdziale XVII pkt. 6 niniejszej SWZ. 

6. Do oferty należy dołączyć w formie elektronicznej: 
1) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu 
oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

3) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze 
zdolności innych podmiotów, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 

4) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ. 
7) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej pod rygorem 

nieważności, podpisana akceptowanym podpisem. 
8) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 
9) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
10) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 

za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono 
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w 
oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

11) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być 
zaakceptowane podpisem. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie, przed upływem 
terminu do składania ofert.  

9. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał zgodnie 
z rozdziałem III niniejszej SWZ. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) Zamawiający uzna zastrzeżone 
informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, w osobnym pliku opatrzone opisem „tajemnice przedsiębiorstwa” 
lub „tajemnica”. 
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12. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego z wnioskiem. 

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

SWZ  
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia  – cena ryczałtowa - zawierająca wszelkie 
koszty związane z realizacją zadania, których sposób rozliczenia opisano szczegółowo we 
wzorze umowy, stanowiącym część III SWZ, a w szczególności związanych z robotami 
przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania 
terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego 
z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania 
dokumentacji i robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia, z Programu Funkcjonalno – Użytkowego  załączonych w SWZ. 
Powyższe nie odnosi się do realizacji dodatkowych robót nieujętych zamówieniem 
podstawowym (umową podstawową), w tym zakresie wynagrodzenie ma charakter 
kosztorysowy. Na ten zakres zostanie zawarty aneks do umowy zgodnie z art. 214 
ust. 1 pkt 7  Pzp. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zamówieniem 
podstawowym jak i zamiennych (w przypadku robót zamiennych, ich rozliczenie 
nastąpi również w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe) nastąpi na podstawie 
wskaźników cenotwórczych zawartych w ofercie przetargowej. Dla materiałów nie 
objętych kosztorysem ofertowym (który należy przedłożyć przed podpisaniem 
umowy) zostanie ustalona cena w drodze negocjacji lub obowiązywać będzie średnia 
ich cena publikowana w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału 
rozliczeniowego. 

3. Wszelkie niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy ww. wykazem, a pozostałymi do-
kumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane 
przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści 
SWZ. 

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę jest stałą ceną ry-
czałtową 

4.1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może  żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 
lub rozwiązać umowę. 

5. Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie brutto. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT. 

7. Cenę podaną w Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
projekcie umowy. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konse-
kwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosownie do treści art. 223 ust. 2 Pzp. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie rażąco niskiej ceny Zamawiający prze-
prowadzi procedurę wyjaśniającą zgodnie z art. 224 ustawy Pzp. 

11. Nie dopuszcza się stosowania opustów i rabatów. 

12. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawia-
jącego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich war-
tość bez kwoty podatku. 

ROZDZIAŁ XXIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na platformie e-

zamówienia  https://ezamowienia.gov.pl 
1. Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2021r. o godz.10.00. 
UWAGA: za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wskazaną przez platformę e-
zamówienia. 
2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub zmienić treść SWZ, informując 
o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 286 ustawy Pzp. 
3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 
2 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
4. Zamawiający otworzy oferty złożone na platformie e-zamówienia 19.03.2021r. o 
godz. 10:15, chyba, że wystąpią nieprzewidziane okoliczności, wówczas otwarcie 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu przeszkód uniemożliwiających otwarcie ofert w 
podanym terminie.. 

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
1. Otwarcie ofert jest niejawne. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(www.bip.ozimek.pl) informacje dotyczące: 
1) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
2) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych lub nie odpowiadająca treści SWZ, podlega odrzuceniu. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

6. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 255 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). 
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8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze 
oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na 
stronie internetowej pod następującym adresem: www.ozimek.pl 

ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

L.P. Nazwa kryterium Waga % Maksymalna liczba 
punktów 

1. Cena ofertowa brutto 60 60 
2. Gwarancja 20 20 
3. Termin wykonania 20 20 
 
 
2.1 CENA BRUTTO – WAGA 60% 

maksymalna ilość punktów do zdobycia – 60 
 
Kryterium będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym 
wg poniższego wzoru: 

 
najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych nieodrzuconych ofert 

Liczba pkt =  …………………………………….….……………………..…….………………………   x  60  
 cena badanej oferty 

 
2.2. KRYTERIUM GWARANCJA 

 
Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma 
punkty zgodnie z poniższym maksymalnie 20 pkt, za 6 i więcej lat okresu gwarancji. 
Gwarancja 3 lata  - 5 punktów – wymagana długość gwarancji 
Gwarancja 4 lata – 10 punktów 
Gwarancja 5 lat – 15 punktów 
Gwarancja 6 lat i więcej – 20 punktów 
UWAGA 
Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 3lata, każde kolejne 
lata będę punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. 
liczba 3 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 3 lata). W przypadku wpisania w formularzu 
oferty gwarancji niższej niż 3 lata oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. 
2.3. Termin wykonania 

 
Za wskazanie terminu wykonania robót Wykonawca otrzyma punkty za według poniższej 
zasady - maksymalnie 20 pkt. 
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Wskazanie terminu wykonania robót do dnia 15.11.2021r.  – 5 pkt 
Wskazanie terminu wykonania robót do dnia 10.11.2021r.– 10 pkt 
Wskazanie terminu wykonania robót do dnia 05.11.2021r.- 15 pkt 
Wskazanie terminu wykonania robót do dnia 01.11.2021r. – 20 pkt 
 

3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w powyższych 
kryteriach. Maksymalna łączna ilość punktów do zdobycia – 100. 
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
5. Każdy z Wykonawców  otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną o powyższe 
kryteria. Będzie ona stanowiła składową uzyskanych punktów w każdym kryterium. 
Wykonawca może uzyskać max. 100 pkt. 
6. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po 
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku  jest mniejsza niż 5, to 
druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.    

 
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, 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 tymi przepisami. 

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W 
WALUTACH OBCYCH 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, dopuszczeniu do dynamicznego systemu 
zakupów, 

5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
6) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć: 
 kosztorysu sporządzonego w formie uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny 

ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SWZ). 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób, 
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na podstawie umowy o prace, w zakresie czynności wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie – umowę 
regulująca współpracę tych wykonawców 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w 
art. 264 ust. ustawy Pzp w siedzibie Zamawiającego lub w formie elektronicznej. 

4. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana 
o terminie zawarcia umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

ROZDZIAŁ XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ 

wzór umowy (część III SWZ). 
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie  
z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym część III SWZ. 

2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy. 
Zmiany umowy zostały określone w § 11 projektu umowy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 264 ustawy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Ozimka 
reprezentującym Gminę Ozimek  a Wykonawcą. 

ROZDZIAŁ XXIX.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wprowadza wymagania wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy z którym będzie podpisywał 
umowę. 

ROZDZIAŁ XXX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 
regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 513 – 521 ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
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1) Odwołanie wnosi się przy zamówieniach których wartość jest równa lub 
przekracza progi unijne: 

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej 

b)  w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób, 
2) Dla zamówień poniżej progów unijnych: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej 

b) w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób 
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SWZ, 

wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej, 
oraz 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub dokumentów zamówienia na 
stronie Zamawiającego – dla zamówień poniżej progów unijnych. 

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 
5) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia – dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi 
unijne, oraz 5 dni – dla zamówień poniżej progów unijnych. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej 
albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do 

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

1) 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 ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

2) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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3) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
prokuraturze. 

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 
uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

ROZDZIAŁ XXXI.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 Burmistrz Ozimka, Urząd Gminy i 
Miasta w Ozimku przy ul. Ks. Jana Dzierżona 4 B , 46 – 040 Ozimek 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ozimek jest Inspektor ds. danych oso-
bowych Pani/Pani Joanna Bachłaj – mail: iod@ugim.ozimek.pl  tel. 77 46 22 839 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa filii żłobka 
samorządowego w Ozimku – etap I   ZZP. 271.3.2021.AK prowadzonym w trybie 
podstawowym 

 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępo-
waniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. 
nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-
niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-
cych 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 dotyczą-
cych; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-
nia 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 osobo-
wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.  


