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1.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Nazwa:              Gmina Pysznica 
              Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                             woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
 NIP:                  865-23-97-341 
 REGON:           830409117   
 Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 
Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl 
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA:  /y53uupl33e/skrytka 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410112 
 Numer faksu:       +48 158410017   
 

1.2. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą 
pracę: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę                  
w godzinach od 9:00-17:00 . 

 

 1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.II.271.1.2022. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 
na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 1.4.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   
                 …………………………………….. r. pod numerem: 2022/BZP ………………… 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

2.1  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.  
2.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy PZP.   
2.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
2.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
2.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP  
2.8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w m.in. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:  
1) Zgodnie z dyspozycją m.in. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca 

lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które 
wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem 
wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z 
wykonywaniem robót, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. 
osób kierujących robotami budowlanymi. 

2) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, które wykonywać będą czynności  
        wskazane w ust. 1, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć   
        zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne,  
        oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby te są zatrudnione na podstawie  
        umowy o pracę.  
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu, w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy  
               o pracę osób, wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W tym celu zamawiający    

       może w szczególności: 
a) Zlecić Kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy umowy o pracę z każdą z tych osób;  
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4) Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 
1, grożą sankcje w szczególności: 
a) kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdą osobę z którą nie została zawarta 

umowa o pracę. 
2.9.   Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na    

  podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącymi odpowiednio    
  Załącznik nr 4 do SWZ.  

2.10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o  
   których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

2.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający  
   prowadzi niniejsze postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień  
   publicznych w związku z czym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy  
  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega  
  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego 
45000000-7 Roboty budowlane;  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Pysznica. 
 

3.3. Główne elementy zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest budowa oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Pysznica w miejscowościach Pysznica, Studzieniec, Jastkowice i Brandwica.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, przedmiarach robót oraz 
STWIOR które są załącznikami do SWZ. Do zabudowy przewidziano oprawy LED które zapewnią 
bezpieczeństwo ludziom poruszającym się po oświetlanej powierzchni. Należy zastosować oprawy 
LED zgodnie z zestawieniem materiałów w kosztorysach. Przy wykonywaniu robót przestrzegać 
wszystkich obowiązujących norm i przepisów przywołanych w STWIOR. Odpowiednia informacja 
znajduje się w projektach technicznych. Średnice wysięgników dobrać do zastosowanych opraw. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw równoważnych o parametrach technicznych nie 
gorszych niż wymienione. 
Parametry opraw oświetlenia ulicznego : 
 
 

L.p. Dane techniczne Wymagana wartość parametru 
Dowód 

spełnienia 
wymagania 

1. Konstrukcja oprawy 

Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie 
wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu 
aluminiowego, z bez narzędziowym dostępem do 
komory zasilacza. Oprawa musi posiadać rozłącznik 
umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania 
oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy. 
Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary 
(zbliżony do RAL9006) z powłoką elektrostatyczną 
umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z 
obudowy. Oddzielna komora umożliwiająca 
podłączenie zasilania oraz elementów systemu 

Karta techniczna 
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2. Klosz oprawy Płaskie hartowane szkło Karta techniczna 

3. Montaż oprawy 

Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt do 
montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość 
regulacji: na wysięgniku o średnicach ɸ 48 - 60 mm 
- regulacja w zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°. 

Karta techniczna 

4. Optyka 

System optyczny zapewniający pełne ograniczenie 
emisji światła w górną półprzestrzeń. 
Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie 
fotobiologicznym. 
Oprawa musi posiadać w standardzie co najmniej 3 
rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic i 
rozsył światła dedykowany do oświetlenia przejść 
dla pieszych. Pliki fotometryczne dostępne na 
stronie internetowej.  

Karta 
techniczna, 
strona 
internetowa 
producenta 
opraw 

5. 
Klasa ochrony 
przeciwporażeniowej 
(izolacji) 

II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 
60529], 

Karta techniczna 

6. 
Kalkulowany spadek 
strumienia światła. 
Trwałość. 

L80B10 do min.120 000 godzin przy 250C. 
Standardowa gwarancja minimum 5 lat. 

Karta techniczna 

7. Stopień szczelności 
komory osprzętu 

Min. IP66 Karta techniczna 

8. 
Stopień odporności na 
uderzenia (korpus i 
klosz) 

Min. IK08 Karta techniczna 

9. Wydajność świetlna Wydajność świetlna powyżej 140 lm/W.  Karta techniczna 

10. Zasilanie Napięcie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna 

11. 
Ochrona przeciw 
przepięciowa 

Ochrona przepięć minimum 10kV Karta techniczna  

12. 
Powierzchnia boczna 
korpusu 

Eksponowana na wiatr poniżej 0.04 m2 Karta techniczna 

13. 
Temperatura barwowa 
źródeł światła 

Oprawa musi być wyposażona w panel LED z 
diodami o emitowanej barwie światła 4000 K +/- 
200 K.  

Karta techniczna 

14. 
Wskaźnik oddawania 
barw 

CRI>70 Karta techniczna 
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15. Sterowanie oprawą 

Oprawy powinny być wyposażone w zasilacz 
(sterownik) umożliwiający integrację systemu 
indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy 
sterowany cyfrowo sygnałem DALI lub analogowo 
0-10V lub 1-10V. Konstrukcja oprawy i 
wyposażenie musi zapewnić możliwość podłączenia 
oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa 
musi być wyposażona gniazdo w otwartym 
standardzie NEMA kod ANSI C136.41, dostarczona 
wraz z zaślepką gniazda umożlwiającą normą pracę 
oprawy. 

Karta techniczna  

16. 
Zakres temperatury 
pracy 

Min: -40°C do +40°C Karta techniczna 

17. 
Współczynnik mocy 
PF/ Cos ɸ 

(Cos φ)≥0.98 dla mocy znamionowej, utrzymanie 
współczynnika mocy powyżej 0.95 przy sterowaniu 
oprawy w zakresie 0-100 % mocy znamionowej, w 
przypadku niespełnienia tego parametru wymagane 
jest zastosowanie kompensacji mocy biernej w 
oprawach lub w szafach oświetleniowych 

Karta techniczna 

18. 
Parametry 
oświetleniowe 

Wszystkie soczewki diod LED muszą emitować tę 
samą bryłę fotometryczną, w przypadku awarii 
nawet kilku diod LED, bryła fotometryczna nie 
ulegnie zmianie 

Karta techniczna 

19. Certyfikaty 
Oprawa musi posiadać deklarację CE, certyfikat 
ENEC lub certyfikat wydany przez akredytowane 
laboratorium certyfikacyjne 

Deklaracja CE, 
certyfikat 
oprawy, ENEC, 
lub certyfikat 
wydany przez 
akredytowane 
laboratorium 
certyfikacyjne 

 
 
 

W zakres niniejszego postepowania wchodzi wykonanie oświetlenia ulicznego w niżej wskazanych 
lokalizacjach zgodnie z wskazanym zakresem : 
 

1) Pysznica ul. Podlesie w okolicach działek 1354/4 i 1714/4, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 8 sztuk, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 310/324m, montaż 5 opraw oświetlenia ulicznego 

typu LED o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem.  

2) Pysznica ul. Podlesie w okolicach działek 1339 i 1377/2, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 10 sztuk, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 440/460m, montaż 5 opraw oświetlenia ulicznego 

typu LED o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem. 

3) Pysznica ul. Słotwiny w okolicach działek 1279/47 i 1279/48, 
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Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 2 sztuki, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 351/366m na istniejącej i budowanej podbudowie 

słupowej, montaż 4 oprawy oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 70W. Pozostały 

zakres prac zgodny z przedmiarem. 

4) Pysznica ul. Sportowa w okolicach działek 2962 i 2941, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 4 sztuki, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 138/146m, montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego 

typu LED o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem. 

5) Pysznica ul. Sportowa w okolicach działek 2655 i 2662/2, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 4 sztuki, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 192/202m, montaż 2 opraw oświetlenia ulicznego 

typu LED o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem. 

6) Studzieniec w okolicach działek 164 i 463/2, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 4 sztuki, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 190/200m, montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego 

typu LED o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem. 

7) Pysznica ul. Wrzosowa w okolicach działek 1007 i 1040, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 10 sztuk, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 396/414m, budowa kablowej linii nN 0,4 kV typu 

YAKXS 4x35 o długości 98/414m, montaż 5 opraw oświetlenia ulicznego typu LED  

o mocy 70W. Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem. 

8) Jastkowice ul. Bukowa w okolicach 2835/2 i 2316, 

Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E – 13 sztuk, budowa napowietrznej linii nN 

0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 538/563m, budowa kablowej linii nN 0,4 kV typu 

YAKXS 4x35 o długości 62/82m, montaż 6 opraw oświetlenia ulicznego typu LED  

o mocy 70W oraz montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 50W. 

Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem.   

9) Brandwica ul. Wałowa w okolicach działek 997/2 i 367, 

Budowa napowietrznej linii nN 0,4 kV typu AsXSn 2x35 o długości 471/490m na 

istniejącej podbudowie słupowej, montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego typu LED  

o mocy 50W oraz montaż 3 opraw oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 70W. 

Pozostały zakres prac zgodny z przedmiarem.  

10) Zakup 5 opraw oświetleniowych o mocy 40 [W] w celu zamontowania ich  

w dowolnie wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Pysznica na istniejącej 

infrastrukturze. 
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Celem inwestycji jest: 
· Poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pysznica 
 

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących 
zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają    
Dokumentacje projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz 
Przedmiary robót oraz schematy ideowe załączone do niniejszej SWZ – załączniki nr 8 i 9 SWZ 
 

3.5. Lokalizacja robót: gmina Pysznica, miejscowości: Pysznica, Studzieniec, Jastkowice  
i Brandwica 

 
3.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 
Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności                              
z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych 
w budownictwie.  

        

3.7. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
załącznikiem do SWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub 
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie 
wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że 
posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte 
materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.8. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające                     
z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane                  
z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót oraz wymagań określonych 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze 
robót.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania 
ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 

 

3.9. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30.000 do 5.350.000 
euro netto, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                
art. 11 ust. 8 Pzp. 
 

3.10. Informacje dodatkowe  
 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,                      
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.   

b) Nie dopuszcza się nawet czasowego wyłączenia ruchu w związku z prowadzonymi pracami.  
c) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
d) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
e) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
f) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał – 

o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych.  
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g) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 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.  

h) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

i) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

j) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                    
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

k) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę                           
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy kierownika budowy, który przy realizacji 
przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności: zorganizowanie budowy                          
i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową, przedmiarami robót, SST, 
wymaganiami Zamawiającego, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; 
sporządzanie rozliczeń finansowych – kosztorysów.  

l) Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli 
realizacja tych czynności wymaga zatrudnienia na umowę o pracę): czynności polegające na 
wykonywaniu prac demontażowych, rozbiórkowych, budowlanych - montażowych 
instalacyjnych w zakresie robót elektrycznych, budowlanych elektrycznych. Dotyczy to także 
prac i robót wynikających z załączonych do opisu przedmiotu zamówienia przedmiarów robót.  
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących prace 
specjalistyczne. 

m) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej.  

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do 
dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
5. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE 

5.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  
5.2. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:   

Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć 
konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 
zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu 
motywu 78 powołanej dyrektywy UE. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze 
względu na nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez różnych 
wykonawców groziło dublowaniem kosztów pośrednich wpływających na cenę np. transportu 
sprzętu w tym urządzeń, materiałów i zabezpieczenia prac po częściowym ich wykonaniu przez 
danego wykonawcę). Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu 
wykonaniu zamówienia. Zamówienie obejmuje mały zakres robót i jest przedsięwzięciem o małym 
stopniu skomplikowania. Zgodnie z dokonaną analizą jest zamówieniem dostępnym dla małych i 
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średnich przedsiębiorców. Podzielnie zamówienia groziłoby ograniczeniem konkurencji. Zgodnie z 
treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia 
celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego 
podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi 
administracyjnemu ani sądowemu 

 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na   
     zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki  
     udziału w postępowaniu.  

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej : Wykonawca spełni warunek, jeżeli: wykonał w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa linii 
energetycznych lub oświetlenia ulicznego o łącznej wartości brutto pojedynczego zamówienia 
co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie lub   
 zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. 

a) dysponuje kadrą techniczną zdolną do wykonania zamówienia, pełniąc funkcję kierowników 
robót budowlanych, w szczególności:  
- Kierownik budowy i robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t. j. z dnia 
2020.08.03 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz.U.2020.220 t. j. z dnia 2020.02.12). 

6.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców.  
6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
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6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.   
6.6. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
 
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, NA 

POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, 
KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

      (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej):   
7.1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 
108 ust. 1 p.z.p. tj:  
7.1.1. 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),  
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;  

7.1.2. 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 7.1.1;  
7.1.3. 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 postepowaniu 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;  
7.1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  
7.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, 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 postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie;  
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7.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 
być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

7.2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 
1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp tj:  

7.2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
7.2.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  
7.2.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów;  
7.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  
7.4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o  
       udzielenie zamówienia. 
 
 

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE 
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWIANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA ( składa każdy Wykonawca wraz z ofertą):  

 
8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
2) kosztorysy ofertowe uproszczone na podstawie przedmiarów robót załączonych do SWZ  

(załącznik nr 10),  
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziałach 6 oraz 7 SWZ. Oświadczenie 
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale 11 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ.  

  Oświadczenie składają odrębnie:   
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu;   

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
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potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.   

3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6 do SWZ, 

4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
           

8.2. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów 

1) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                      
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27), dotyczące 
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące 
podwykonawców są składane w oryginale. 
 

2)  Dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                     
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                                  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 13.1., 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

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

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej (papierowej).                        
W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 
się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku 
dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 
dokumentu, lub poświadczenie na pierwszej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych 
stron. 
 

5) Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem                             
i nazwiskiem osoby podpisującej. 
 

6)   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.                     
 
UWAGA: 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.                          
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 
 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,                          
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.                      
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane, które znajdują się w posiadaniu 
zmawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI  
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2. 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.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 
ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.   

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zapytania można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer 
postepowania RI.II.271.1.2022.  

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert.   

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.   
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15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452).  

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

10.2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia                    
25 lutego 2022 r. do godz. 12:00. 

10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia                  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18).  

10.4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu 
oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 
(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.  

10.5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej 
rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg, 
Oddział Nisko.  

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002           
z zaznaczeniem:  

Wadium – przetarg nieograniczony nr RI.II.271.1.2022 – Dobudowa oświetleń ulicznych na 
terenie Gminy Pysznica 

10.6. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,                   
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej                                    
i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

10.7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania 
rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż 
pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów  w siedzibie 
Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24            
(sekretariat ), do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 12:00. 

10.8. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

10.9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

10.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  
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10.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

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

10.13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę.  

10.14. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz    

      Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  

      a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  

      b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

      c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn  

          leżących po stronie Wykonawcy.  

10.15. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

 
11. WYKAZ  PODMIOTOWYCH  ŚRODKÓW  DOWODOWYCH  SKŁADANYCH NA 

WEZWANIE   

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
podmiotowych środków dowodowych:   

1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.  

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

1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.  

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

1.5. Wykaz osób   

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.  

1.6. Wykaz robót  

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt. 4  składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert .  

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) 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 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 
środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

6. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji 
w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.   
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7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
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.   

8. 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.   

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.   

10. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów 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 r. poz. 2452) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
 

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml i opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 
10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 
lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 
za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 
dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
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przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa 
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 
archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.  
5. Dowód wniesienia wadium.  

  
10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  
11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.  

 
 

14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  
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2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2022 r. do godz. 
12:00.  
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
8. Otwarcie ofert nastąpi w 25.02.2022 r. o godzinie  12:30  
9. Otwarcie ofert jest niejawne.  
10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie 
zamówienia.  
11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacje o:  
11.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
11.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
11.3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.  
12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania. 
 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1.Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ.  
 

15.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo                  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.  
 

15.3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w  przedmiarach robót i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą roboty 
budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające wszystkie 
opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i 
rabatów. 
 

15.4. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego 
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. Musi on także wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, dla których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.                          
W przypadku niepodania przez Wykonawcę tych informacji lub błędnej informacji, że wybór oferty nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

15.5. Poza zakresem robót budowlanych określonych w dokumentacji  w cenie ofertowej należy 
uwzględnić prace i czynności, które są w obowiązku Wykonawcy tj.: 

 koszt przygotowania terenu budowy, 
 budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,  
 zabezpieczenie i ochrona placu budowy,   
 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,   
 zabezpieczenie mienia zgromadzonego na budowie. 

 

15.6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
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15.7. Cenę należy określić na podstawie przedmiarów robót i SST. 
 

15.8. Wykonawca określi cenę ryczałtową w formularzu oferty (załącznik Nr 1), kosztorysie ofertowym 
uproszczonym wypełnionym na podstawie załączonego przedmiaru robót.  
 

15.9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Wykonawcą a Zamawiającym: Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzone 
w PLN. 
 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 

16.1  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
          1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

  2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

                  1) Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 60 %  

                  2)  Kryterium długości okresu gwarancji jakości – 20 %  
                  3)  Kryterium termin płatności – 20 % 
 
 

 

L.p. Nazwa 
kryterium 

 

Opis 
 

Waga 
 

Wzór 

 
1. 

 
Cena 
oferty 
 

 
Cena oferty 
(z podatkiem 
VAT) 
 

 
60% 

 Lc = Comin / Cobad x Kp x Wc  
 

(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  
Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp   –   współczynnik proporcjonalności, 
            równy 100 
Wc   –  waga (znaczenie) kryterium ceny,  
            równa 60 % 

 
2. 

 
Długość 
okresu 
gwarancji 
jakości 
 

 
Długość 
udzielonego 
okresu 
gwarancji 
jakości licząc 
od dnia 
bezusterkowego 
odbioru 
końcowego 
inwestycji.  
 

 
20% 

 

Punkty za kryterium: okres gwarancji jakości 
zostaną przyznane w ilości po 5,00 punktów  
za każde pełne 12 miesięcy przedłużenia okresu 
gwarancji powyżej 24 miesięcy tj. okresu 
bezwzględnie wymaganego, z tym że 
maksymalnie możliwe jest uzyskanie 20 pkt.  
za większy lub równy 60 miesiącom okres 
gwarancji. 

Zatem, gdy Wykonawca zaoferuje długość 
okresu gwarancji jakości na okres: 
- 24 miesięcy otrzymuje 5,00 pkt,  
- 36 miesięcy otrzymuje 10,00 pkt, 
- 48 miesięcy otrzymuje 15,00 pkt,  
- większy lub równy 60 miesiącom  
  otrzymuje 20,00 pkt. 

 
3. 

 
Termin 

płatności 

 

Termin 
płatności licząc 
od dnia 
otrzymania 
faktury przez 
Zamawiającego 

 
 

 
20% 

Punkty za kryterium: termin płatności licząc od 
dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego 
zostaną przyznane Wykonawcy w okresach                       
i ilości: 
- do   7 dni otrzymuje   5,00 pkt, 
- do 14 dni otrzymuje 10,00 pkt, 
- do 21 dni otrzymuje 15,00 pkt, 
- do 30 dni otrzymuje 20,00 pkt. 
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16.2. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta 

jest zgodna z wymaganiami SWZ, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje 
wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma 
najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu  o ustalone kryteria (na podstawie sumy 
punktów ustalonych dla poszczególnych kryteriów). 

  
17.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

 

17.1.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć: 
1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy jeżeli nie wynika ono z treści oferty, 
2) umowę regulująca współpracę - w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. 
 

 

17.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie 
podpisana umowa 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  
 

17.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 16.2., w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. 
 

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

17.5.Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. 
 

17.6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
17.7. Wykonawca dostarczy, najpóźniej wraz z końcową fakturą VAT dokumenty potwierdzające, że 
zainstalowane urządzenia siłowni i placu zabaw zgodne są z normami i certyfikatami obowiązującymi 
w Polsce i krajach UE. 

 
 

18.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 

18.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej 
w ofercie w:  
a)   pieniądzu;  

     b)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c)  gwarancjach bankowych;  
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

18.2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej;  
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b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego;  

c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów.  

 

18.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

 

18.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

       Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać  
30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

 

18.5. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 
Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 
30 dni od dnia odbioru końcowego robót.  

        W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 
30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.  

 

18.6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 0002.  

 
 
 

19.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ ZMIANY POSTANOWIEŃ W UMOWIE 

 

19.1.  Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. 
 

19.2.  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na 
warunkach, o których mowa w pkt 16. 
 

19.3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych 
we wzorze umowy.  

 
20.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SWZ                              

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na platformie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

21.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:  

21.1. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 niniejszej ustawy. 
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział             
1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy. 
 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 

21.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
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f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność 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. 
 

21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 

21.6. 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. 
 

21.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2. 
 

21.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 
tej czynności. 
 

21.9 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
 

21.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                    
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 

 

22.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA                 
 W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6  i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
23.  WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY ZATRUDNIENIA 

NA UMOWĘ O PRACĘ  

23.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 
(jeżeli realizacja tych czynności wymaga zatrudnienia na umowę o pracę): czynności polegające na 
wykonywaniu prac demontażowych, rozbiórkowych, budowlanych - montażowych instalacyjnych w 
zakresie robót elektrycznych, budowlanych instalacyjnych, elektrycznych. Dotyczy to także prac i robót 
wynikających z załączonych do opisu przedmiotu zamówienia przedmiarów robót.  
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących prace 
specjalistyczne. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. 

23.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane pkt. 22.1 SWZ.                               
W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: 
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań                          
i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymagań, 
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

23.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                           
w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.22.1. czynności tj.  
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

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

23.4. Z tytułu niepełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 22.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 
umowy stanowiącej integralną część SWZ.  
 

23.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w pkt. 22.1.  
 
24.  INFORMACJE O PODWYKONAWCACH    

(Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli 
Zamawiający określa takie wymagania) 

 
24.1. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda: 

1)  wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, 

2) podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 
 

24.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona                  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
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 robót 
budowlanych lub usług. 
 

24.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust.1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 
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24.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust.1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

24.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 
 

24.6. Przepisy pkt. 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający 
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

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

24.8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                     
z projektem umowy.  
 

24.9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                             
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 

24.10. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie, 
c) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  rachunku lub 
faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

e) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie. 
24.11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  
 

24.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację 
projektu umowy przez zamawiającego. 
 

24.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
 

24.14. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
 

24.15. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty  budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  
 

24.16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 

24.17. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w pkt. 23.8 wyłączone są umowy o dostawy i usługi 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  (dotyczy umowy o całe zamówienie na roboty 
budowlane). Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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24.18. Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w rozdz. 16, odnoszą się 
odpowiednio do zmian ich treści. 
 

24.19. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych                                
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy. 
 

24.20. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za 
wykonane roboty, objęte niniejszą umową. 
 
25.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

25.1. Zamawiający informuje, iż dla celów prowadzenia postępowania przetargowego dokona 
przeliczenia walut obcych według  kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na dzień ogłoszenia o zamówieniu. 
 

25.2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki 
do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                       
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
 

25.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

25.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
 

25.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty, 
 

25.6. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów, 
 

25.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych  lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
 

25.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 

25.9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                    
z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, 
 

25.10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści 
zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy (załącznik  
nr 8 do niniejszej specyfikacji). 
 

25.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

25.12. W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.  
 

25.13. Zasady udostępniania dokumentów: 
a) Protokół z postępowania  wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że 
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnieniu nie podlegają dokumenty                           
i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

b) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
c) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 
d) Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności zostaną 

udostępnione dokumenty. 
e) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu 

Gminy w Pysznicy. 
 

26.  INFORMACJA W SPRAWIE STOSOWANIA RODO 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 i 14 w/w rozporządzenia informujemy 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica. 
2) Wójt Gminy Pysznica jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminie Pysznica, 
Urzędzie Gminy w Pysznicy oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Pysznicy 
3) Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby ul. 
Wolności 322, 37-403 Pysznica lub pisząc na adres e-mail ug@pysznica.pl. 
4) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę 
przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Alina Pyz, z którą można się 
skontaktować pisząc na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub email 
iod@pysznica.pl. 
5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Pysznica, jej organach oraz Urzędzie Gminy 
w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Gminę Pysznica, jej organy oraz Urząd Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
• dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 
lit. d RODO), 
• świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a 
RODO), 
• podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Gminą Pysznica oraz Urzędem Gminy w 
Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO), 
• realizacji umowy zawartej z Gminą Pysznica oraz Urzędem Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO), 
• podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 
6 ust 1 lit a RODO), 
• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Pysznica, jej organy 
oraz Urząd Gminy w Pysznicy lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
6) Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustaw szczególnych i rozporządzeń oraz 
obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Pysznica, zawartych umów 
oraz zgody wyrażonej przez osobę której dane są przetwarzane. 
7) Administrator Danych Osobowych na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i 
przetwarzania danych osobowych z rejestrów administracji publicznej. 
8) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pysznica przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pysznica. 
9) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 
zostały zebrane, określonych w pkt 5. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w 
czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody 
na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania 
przedmiotowej zgody. 
10) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 
b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO, 
d) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO, 
e) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo skontaktować z 
Administratorem Danych Osobowych. 
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11) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem 
właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 
12) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne. O obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez merytoryczną komórkę 
Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie. 
13) Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 
14) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem 
przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. 
 
27.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

27.1. Wprowadzenie do SWZ załączników stanowiących dla Wykonawców wzory formularzy ma na 
celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez Zamawiającego informacji, a co za tym idzie 
możliwości ich porównania.  

27.2. Postanowienia SWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 
warunków sporządzenia poszczególnych formularzy. 

27.3. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  
 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu.  
Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik nr 4     Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  
Załącznik nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 7 Projekt umowy  
Załącznik nr 8 Schematy ideowe i Specyfikacje Techniczne 
Załącznik nr 9 Przedmiary robót 

 
 
 

 


