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Rozdział 1 
 Postanowienia ogólne 

 
1.1 Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania. 
  

Gmina Popów 
 Zawady, ul. Częstochowska 6  
 42-110 Popów 

Numer telefonu:  + 48 34 317 70 67 

Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl     zamowienia@gminapopow.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://bip.gminapopow.pl 

ePUAP: /ugpopow/SkrytkaESP 
 

1.2 Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

  
1.3 Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), a także wydanymi na 
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie prowadzone jest w trybie 
podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP) o wartości nie przekraczającej progów 
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.  
 
1.4 Informacja czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
przeprowadzenia negocjacji  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
 
1.5 Oznaczenie postępowania  
Postępowanie oznaczone jest znakiem ZP.271.22.2022 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z 
Zamawiającym powoływać się na wyżej podany nr postępowania. 
  
1.6 Słownik 
Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają następujące 
znaczenie:  
1. „ustawa PZP” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm.),  
2. „SWZ”– niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część,  
3. „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 niniejszej SWZ,  
4. „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ,  
5. „Zamawiający” – Gmina Popów,  
6. „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w prawie zamówienia publicznego.  
 

Rozdział 2 
 Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp 
 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy pzp.  

mailto:ug@gminapopow.pl
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Rozdział 3 
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp.  
 

Rozdział 4 
 Opis przedmiotu zamówienia 

 
4.1 Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie, gm. Popów”.  
4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na działkach oznaczonych nr ewid. 
1939, 2110/2, 2194/4, 2194/5, 4111, 4104/1,1917/1, 2052,1751/2 obręb  Rębielice Królewskie oraz dz. nr ewid. 
109 obr. Kamieńszczyzna. 
Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamieńszczyzna i Rębielice 
Królewskie wraz z sięgaczami do granic posesji oraz przyłączami do posesji. Kanalizacja składa się z odcinków 
grawitacyjnych oraz tłocznych, na sieci zaprojektowane są trzy przepompownie. Ścieki bytowo-gospodarcze 
odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 
 
4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wskazanej poniżej dokumentacji stanowiącej 
Załącznik nr 9 do SWZ, na którą składa się:  
1) Projekt budowlano – wykonawczy, 
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
3) Przedmiar robót  
4) Decyzja  nr 373/22 z dnia 09.08.2022 r. pozwolenie na budowę  
 
Przedmiary robót dołączone do SWZ stanowią wyłącznie element pomocniczy mający ułatwić sporządzenie 
oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane 
jako roboty dodatkowe i będą finansowane przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
zaoferowanego przez Wykonawcę. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a 
przedmiarem robót, należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
kalkulacji w oparciu o załączoną dokumentację techniczną z uwzględnieniem zapisów SWZ.  
 
 
4.4 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny kod:  
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Pozostałe kody:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków  
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków  
45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
 
4.5 Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy 
Pzp. Charakter przedmiotu zamówienia uniemożliwia jego opis z uwzględnieniem wymagań w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
 
4.6 Rozwiązania równoważne  
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W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu 
zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 101 ust. 1, 2 i 3 ustawy 
PZP użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku gdy w SWZ 
lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie 
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały 
lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których 
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 
opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, 
że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego 
niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 
potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 
Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w 
szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub 
określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania 
certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez 
tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 
Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 
ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR 
lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o 
konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie 
zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu 
zamówienia 
 
4.7 Podział zamówienia  
Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części, tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się 
z nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie 
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym terminie. Celem wprowadzenia obowiązku 
podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 
zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w 
niniejszym postępowaniu przez małych i średnich przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia była 
dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by wielkość 
poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. Tym samym brak 
konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z ww. przyczyn uzasadniony.  
 
4.8 Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe przy czym dopuszczalne są nie więcej niż cztery 
płatności, mianowicie:   
a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% wartości zadania brutto - płatne ze środków własnych; 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

ZP.271.22.2022 

 
  
b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych  
określonej w promesie  ( wysokość dofinansowania 4 655 000,00 zł) 
c) trzecia transza wyliczona jako różnica pomiędzy całkowitą wartością zadania brutto, a wysokością 
dofinansowania i wysokością pierwszej transzy, o której mowa w pkt „a” -  płatne ze środków własnych; 
d) czwarta transza stanowiąca pozostałą wartość dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych  
określonej w promesie.  
 
4.9 Gwarancja jakości Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 
na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia , przy czym 
okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji.  
4.10 Informacje dotyczące ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
4.11 Wymagania odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności 
bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres trwania umowy - pracowników fizycznych 
wykonujących roboty budowlane.  
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykaz liczby osób wraz ze 
wskazaniem wykonywanego zawodu lub czynności (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez 
cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
pozbawionych danych osobowych umów o pracę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu inwestycji, 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na podstawie zbiorczych dokumentów rozliczeniowych 
pracownika (ZUS DRA) z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia Wykonawcy lub podwykonawcy.  
4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres 
jego trwania , tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować za każdy przypadek 
ujawniony przy każdej kontroli naliczeniem kary umownej w wysokości 300 zł.  
5. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy pzp.  
 
4.12 Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust.2:  
Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno-
terenowymi placu budowy.  
 

Rozdział 5  
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

 
5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy/ podwykonawcom.  
5.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.  
5.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani. W 
przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia sam.  
5.4 Zamawiający wymaga, alby przed przystąpieniem do wykonania zamówienie Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
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zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.  
5.5 Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia wskazane w SWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub podmiotowe środki dowodowe 
dotyczące tego wykonawcy.  
5.6 Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę, pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  
5.7 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
5.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

Rozdział 6 
Termin wykonania zamówienia 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienie w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  
 

Rozdział 7 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy 
 

7.1 Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.  
7.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 i 455 
ustawy PZP, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy, o której mowa w pkt 7.1 SWZ.  
 

Rozdział 8  
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował 

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 
8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
przy użyciu następujących narzędzi:  

1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

 2. ePUAP: /ugpopow/SkrytkaESP 

 3. poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl     zamowienia@gminapopow.pl  
 
8.2 Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane w rozdziale 10 SWZ.  
8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  
8.4 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 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz w Regulaminie ePUAP. 
8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 

mailto:ug@gminapopow.pl
mailto:zamowienia@gminapopow.pl
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8.6 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.  
8.7 Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji ”dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  
2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zamowienia@gminapopow.pl  
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 
poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.7.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej 
treść jest udokumentowana.  
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami korzystania 
z EPUAP oraz miniPortalu.  
 

Rozdział 9  
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych  
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

 
Nie dotyczy  
 

Rozdział 10 
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Justyna Bednarska 
Tel. 34 317 70 67 wew. 217; e-mail: zamowienia@gminapopow.pl 
 
  

 
Rozdział 11 

Termin związania ofertą 
11.1 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20 listopada 2022 r.  
11.2 W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w pkt. 11.1 SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 
dni.  
11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 

Rozdział 12 
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Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1 Złożenie oferty  
1. 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/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .  
4. 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 w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część należy ten plik zaszyfrować.  
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale 12 pkt 12.3 SWZ w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
7. 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.  
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.  
9. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 
np.: .pdf (zalecane) bądź innych rekomendowanych formatów np. .doc, .xls, .jpg .jpeg, i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
umocowaną do działania w imieniu wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  
11. Jeżeli wykonawca pakuje/kompresuje dokumenty np.: w plik ZIP, zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  
 
12.2 Uwagi dotyczące postaci składanych dokumentów:  
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
2. Przez dokument elektroniczny lub oświadczenie należy rozumieć dokument/oświadczenie wytworzony/e w 
postaci elektronicznej, zapisany/e w formacie danych np. .pdf (zalecany format) bądź innym rekomendowanym 
formatem np. .doc, .xls., .jpg .jpeg, i oraz podpisany/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa przygotowany w formie elektronicznej, 
zapisany w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy),  
3. Przez elektroniczną kopię dokumentu lub oświadczenia należy rozumieć oryginalny dokument w formie 
pisemnej, który zeskanowano do pliku w formacie danych np.: .pdf, a następnie podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (np.: dokument pełnomocnictwa 
sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, który 
został zeskanowany do pliku w formacie np.: .pdf i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza).  
4. W przypadku składania większej liczby elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, wszystkie 
zeskanowane dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), a następnie 
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skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
5. W przypadku składania większej liczby dokumentów elektronicznych i oświadczeń oraz elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń wszystkie dokumenty można skompresować do jednego pliku archiwum (np.: zip, .7Z), 
a następnie skompresowany plik podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Złożony w ten sposób podpis będzie potwierdzał zgodność z oryginałem wszystkich 
elektronicznych kopii dokumentów znajdujących się w skompresowanym pliku. Należy przy tym pamiętać, że 
wszystkie dokumenty elektroniczne lub oświadczenia znajdujące się w skompresowanym pliku muszą być 
przygotowane w sposób opisany w pkt 2.  
6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.: osobistym i kwalifikowalnym może doprowadzić do 
problemów w weryfikacji plików.  
7. Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. poz. 1320) w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego jako:  

 dokument w formacie „.pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;  

 Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, wtedy należy użyć 
formatu XAdES.  

8. W przypadku podpisu jakiegokolwiek dokumentu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym formatu XAdES (zewnętrzny podpis), niezbędne jest by prócz podpisywanego 
dokumentu był do niego dołączony również plik z tym podpisem.  
9. Zamawiający zaleca aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  
10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
11. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu wymaganym 
podpisem. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością 
odrzucenia oferty w postępowaniu.  
12. Jeżeli oferta zawiera elementy niejawne zastrzeżone przez wykonawcę, wówczas zamawiający zaleca 
wykonawcy by w katalogu głównym został utworzony podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ NIEJAWNA, zawierający 
wszelkie zastrzeżone przez wykonawcę dokumenty (pliki) oraz podkatalog o nazwie: CZĘŚĆ JAWNA, 
zawierający wszystkie pozostałe dokumenty (pliki).  
13. Przed wysłaniem oferty, wykonawca dokonuje jednokrotnego zaszyfrowania, przygotowanego wcześniej i 
spakowanego do formatu np.: zip, .7Z katalogu plików (formularz oferty + wymagane załączniki). W katalogu tym 
winny znaleźć się odpowiednio nazwane i podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym wymagane dokumenty (pliki).  
14. Oferta przed wysłaniem, winna być zaszyfrowana z pomocą specjalnej opcji/usługi oferowanej przez 
miniPortal - zgodnie z Instrukcja użytkownika systemu miniPortal- ePUAP.  
 
12.3 Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:  
12.3.1. oświadczenia wstępne:  

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.  

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ, - w przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy w 
wykonawców.  

 
Uwaga: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, 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.  
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12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji 
gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu  
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ.  
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

 
12.3.3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 
cywilna itp.)  
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
[art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez 
każdego w wykonawców występujących wspólnie.  
12.3.4. pełnomocnictwa  
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):  
a. w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo 
do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,  
b. w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
12.3.5. inne dokumenty – wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
SWZ.  
12.4 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 
Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa - patrz: pkt. 12.3.4 SWZ, to pełnomocnictwo 
to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w 
oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  
12.5 Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:  
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 12.3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę 
wspólnie ubiegającego się o zamówienie.  
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia - patrz: pkt. 12.3.4 SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie musi zawierać w 
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. 
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego 
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Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub 
dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika 
należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do 
reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez 
załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru 
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana 
przez upełnomocnionego.  
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:  

 Dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.  

 Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 18 pkt. 2 SWZ, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.  
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa 
i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.  
 
12.6 Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 222 ust. 5 ustawy pzp.  
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UEL119 z04.05.2016, str.1, z późn. zm.10)), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 
Rozdziale 25, do upływu terminu na ich wniesienie.  
4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. 
Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Powyższe zasady mają zastosowanie do 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, 
wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.  
 
12.7 Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty:  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.  
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.  
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty winny 
być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), 
zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

ZP.271.22.2022 

 
5. Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne.  
6. Przy sporządzaniu oferty należy zachować zasadę pisemności przy czym przez „pisemność” należy rozumieć 
sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i 
powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą(e) 
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy.  
8. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie dokumentów 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.  
9. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia wymagane 
zapisami niniejszej SWZ.  
10. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.  
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
13. Wykonawca może dokonać zmiany bądź wycofania złożonej oferty. W celu skutecznego przeprowadzenia tej 
czynności wykonawca musi za pomocą przewidzianego formularza (na ePUAP lub miniPortalu) wysłać do 
zamawiającego stosowne oświadczenie, które potwierdzać będzie wolę wykonawcy w zakresie czy to wycofania 
oferty, czy to jej zmiany, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie do 
wycofanie/zmiany oferty w imieniu wykonawcy. Pismo to winno być podpisane za pomocą kwalifikowalnego 
podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  
 
Uwaga: Wycofanie złożonej uprzednio oferty rozumiane jest jako wycofanie całości zaszyfrowanego archiwum, a 
więc zawierającego wszystkie zawarte w nim pliki tj. ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia itp. Taka sytuacja 
powoduje konieczność stworzenia nowego pliku archiwum w formacie np.: zip, .7Z które będzie zawierało 
wszystkie pliki jakie wykonawca zobligowany jest złożyć w terminie składania ofert, a więc zarówno te których 
treść uległa zmianie (np. ze względu na zmianę treści SWZ przez Zamawiającego), jak i te, które nie zostały 
zmienione. Zamawiający nie może mieć wglądu w treść archiwum, co do którego wykonawca wyraził wolę 
zmiany.  
 

Rozdział 13  
Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ, zmiany treści SWZ 

13.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje 
zapytania do zamawiającego na adres e-mail: zamowienia@gminapopow.pl lub na skrzynkę ePUAP: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Gmina Popów , ePUAP:/ugpopow/SkrytkaESP 
13.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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.  
13.3 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy pzp, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  
13.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 
ustawy pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert.  
12.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SWZ.  
13.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, 
przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ.  
13.7 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  
13.8 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje wykonawców o 
przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 
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postępowania, na której została udostępniona SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały 
udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, 
dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku gdy 
zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza na stronie 
postępowania  
 

Rozdział 14 
 Sposób oraz termin składania ofert 

14.1 Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować oraz złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale 
12 SWZ.  
14.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
14.3 Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 21 października 2022 r. do godz. 10:00 dokonując przesłania 
zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:  
14.4 Oferty może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Decyduje data oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.  
14.5 Do upływy terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  
14.6 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  
14.7 Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert.  
 

Rozdział 15  
Termin otwarcia ofert 

15.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 21 października 2022 r. o godz. 10:30.  
15.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  
15.3 W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
15.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach 
zawartych w ofertach. 
  

Rozdział 16 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 – obligatoryjne przesłanki wykluczenia 

wykonawców z postępowania 
16.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.  
16.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.  
16.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w niniejszym rozdziale SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu wskazane w Rozdziale 18.  
 

Rozdział 17 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 – fakultatywne przesłanki wykluczenia 

wykonawców z postępowania 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 
pzp) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.  
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Rozdział 18 
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

18.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu , dotyczące:  
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku 
w tym zakresie  
2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisów do rejestru: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w 
tym zakresie  
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.  
4. zdolności techniczne lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że:  
1) posiada doświadczenie, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane 
(zamówienia – umowy) o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto polegające na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej (kanalizacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej) 
wraz z robotami towarzyszącymi z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 
inne dokumenty. 

Uwaga: Wartości podane w wykazie wykonanych robót budowlanych w walutach innych niż PLN, Wykonawca 
zobowiązany jest przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru. Ponadto 
Wykonawca w w/w wykazie poda datę przeliczenia, kurs NBP wg którego dokonał przeliczenia oraz wartość po 
przeliczeniu w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 

a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do 

realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 14 czerwca 2019 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2272) oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budową/robotami 

budowlanymi, sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru po uzyskaniu uprawnień budowlanych w w/w 

specjalności. 

b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 r.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
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kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 14 czerwca 2019 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). 

c) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń określone 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) i rozporządzenia 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z 

dnia 14 czerwca 2019 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję pod 
warunkiem, że posiada w/w uprawnienia budowlane, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego na danym 
stanowisku. 
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).  
18.2 Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich)  
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. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacji w oświadczeniach wymienionych w punkcie 
12.3.1 SWZ (załączniki nr 2 i 3 do SWZ).  
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ.  
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy pzp, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp, 
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oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  
 
 

Rozdział 19 
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

19.1 Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.  
19.2 Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.: 
1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
200 000,00 zł na cały okres realizowania umowy (jeżeli z dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia nie wynika fakt uiszczenia składki ubezpieczeniowej – co stanowi warunek objęcia ochroną 
ubezpieczeniową –należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenia składki)  
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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty,  

b) 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 niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami- z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 8 do SWZ. 

 
19.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]: 
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.  
19.4 Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
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podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  
19.5 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 
są już aktualne zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.   
19.6 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 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do 
tych środków.  
19.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia:  

 podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki 
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność,  

 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów [§13 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp].  

 
19.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów, o których mowa w §13 ust. 1 rozp. o którym mowa w art. 128 ust. 6 ustawy pzp, pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów.  
19.9 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. 
rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.  
19.10 Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:  
Zamiast: odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 19.3 SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto 
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.   
Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  
 

Rozdział 20 
Opis sposobu obliczenia ceny 

20.1 Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w 
Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 
grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty winna obejmować pełen zakres prac niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia i zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie lub nienależyte zapoznanie się z przedmiotem i zakresem zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.  
20.2 Podstawą do określenia ceny oferty jest SWZ wraz załącznikami.  
20.3 Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację 
przedmiotu zamówienia.  
20.4 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 
obcych. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 
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20. 5 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy przedłoży  
pomocniczo kosztorys ofertowy.  
  

Rozdział 21 
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
21.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny 
ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena ( C) 60 

2 Okres gwarancji ( G) 40 

 
21.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 21.1 SWZ. 
21.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  
21.4. W kryterium „Cena” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  
Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru: 

C=(Cn/Cb) x 60 pkt 
 

gdzie,  
C- ilość punktów za kryterium cena,  
Cn - najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,  
Cb – cena całkowita brutto oferty badanej.  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

21.5. W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający będzie brał pod uwagę okres gwarancji wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym.  
Punkty za kryterium „Okres gwarancji ” (G) zostaną obliczone według wzoru:  
G = (Gb/Gn) x 40 pkt  
gdzie,  
G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji,  
Gb – okres gwarancji oferty badanej,  
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.  
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Okres 
gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w 
kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie oferowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 36 
miesięcy do 60 miesięcy wyrażony w pełnych miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować okresu 
gwarancji krótszego niż 36 miesięcy ani dłuższego niż 60 miesięcy.  
UWAGA: Brak wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub wskazanie tego okresu niezgodnie ze 
wskazanymi powyżej wymaganiami będzie oznaczał, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.  
21.6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 
ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: 
 
Przyznana ilość punktów = C + G  
21.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 21.1. 
 

Rozdział 22 
 Wymagania dotyczące wadium 

 
22.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  
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22.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
22.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
4) 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).  
UWAGA! Treść gwarancji lub poręczenia musi uwzględniać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, tj. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.)  
22.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Zawadach  

nr rachunku 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007  
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.22. 2022 ”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego.  
22.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 
określone w ustawie.  
2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;  
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 
zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;  
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Popów  
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający 
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);  
22.6 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, zostanie odrzucona.  
22.7 Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.  
 

Rozdział 23 
 Informacje dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

23.1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto - całości 
zamówienia.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:  
1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).  
 
23.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 94 
8259 0004 2000 0000 0013 0007 Banku Spółdzielczym w Zawadach, tytułem: „ZP.271.22.2022 zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy”. 
23.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy 
przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za 
skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 
umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.  
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23.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy:  
1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek;  

2) 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
 
23.5. Okres obowiązywania rękojmi za wady na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia 
publicznego, wynosi 5 lat od daty końcowego odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
(bez uwag) protokołu końcowego.  
23.6 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka 
form, o których mowa w pkt 23.1 Zmiana formy zabezpieczeni jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wartości. 
 

Rozdział 24 
Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia 
24.1 Zamawiający zawiera umowę z sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób.  
24.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  
24.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  
24.4 Wykonawca o którym mowa w pkt 24.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o 
zapisy wynikające ze złożonej oferty.  
24.5 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 
 

Rozdział 25 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

25.1 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.  
25.2 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 pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  
25.3 Środkami ochrony prawnej są:  
1. odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 ustawy pzp)  

2. skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 ustawy pzp)  
25.4 Odwołanie przysługuje na:  
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 
zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;  

3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  
25.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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.  
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25.6 Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
25.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy pzp.  
25.8 Zgodnie z art. 579 ustawy pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz 
uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienie Prezesa Izby. 
  

Rozdział 26 
 Klauzula informacyjna 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 danych) 
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów  
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e- 
mail: ug@gminapopow.pl 
3 )Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  
    przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,    
    o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy. 2  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie    
   dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest  
     wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o    
     udzielenie zamówienia publicznego.  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.  
8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, 
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może 
zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników);  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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);  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Rozdział 27 
 Informacje dodatkowe 

27.1 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową:  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
27.2 Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej:  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
27.3 Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty:  
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
27.4 Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdział 28 
 Załączniki do SWZ 

Integralną część SWZ stanowią następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania  
Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia  
Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, 
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy  
Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych  
Załącznik nr 7 Wzór umowy 
Załącznik nr 8 Wykaz osób   
 
 
 


