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I. Nazwa i adres zamawiającego 

GMINA GRABOWIEC 

ul. Rynek 3 

22-425 Grabowiec 

telefon: (84) 651-24-74 

NIP: 922-29-42-983 

e-mail: gmina@grabowiec.pl  

www.grabowiec.pl 

  

Godziny pracy Urzędu: 

Od poniedziałku do piątku – od 7:15 do 15:15 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia   

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot 

ustalonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia    

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Grabowiec. 

 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:  

a) część I – modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 110287L w miejscowości Rogów, 

działka nr ewidencyjny 32 w obrębie geodezyjnym 0014 Rogów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110287L o długości 300 m 

i szerokości 3,5 m, pobocza o szerokości 0,5m  w km od 0+009,00 do km 0+423,00. Zakres 

rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, 

roboty ziemne wykonywane koparkami, formowanie nasypów z gruntu wcześniej 

zmagazynowanego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, ustawienie krawężników 

betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa, skropienie asfaltem nawierzchni, 

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie pobocza z 

kruszywa, zamontowanie znaków, umocnienie skarp płytami ażurowymi, obsianie skarp. 

 

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z budżetu Państwa w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

(Fundusz Dróg Samorządowych). 

 

mailto:gmina@grabowiec.pl
http://www.grabowiec.pl/
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b) część II – przebudowa drogi gminnej nr 110277L w miejscowości Ornatowice - Kolonia, 

43 obręb Kolonia Ornatowice, 1 Obręb Szystowice, 74 obręb Szystowice, 42 Kolonia 

Ornatowice, 143 Grabowczyk. 
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110277L w miejscowości 

Ornatowice - Kolonia o długości 280 m i szerokości 3,5 m, szerokość jezdni z mijanką 

5m, pobocza gruntowe szerokość 0,75m w km od 0+003,00 do km 0+283,00. Zakres 

rzeczowy robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty ziemne wykonywane koparkami, 

formowanie nasypów z gruntu uprzednio zmagazynowanego, mechaniczne profilowanie 

i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wyrównanie 

istniejącej podbudowy kruszywa, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, 

wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie przepustów, 

zasypanie części przelotowych przepustów, zamontowanie znaków drogowych, obsianie 

skarp. 

 

Zadanie realizowane, ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego 

związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. 

  

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy PZP Zamawiający przewiduje unieważnienie 

części postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania z środków celowych 

budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji 

rolnej. 

 

Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej, kilku lub wszystkich części 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach 

pojedynczej części, co będzie traktowane, jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje 

odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, każdej części, zawarty jest w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 

przedmiarach robót. 

 

2. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji, z zastrzeżeniem, że 

wszystkie wskazania z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie 

z art. 29 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury 

równoważnej. Do urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, dla których są wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne. 

Urządzenia równoważne powinny spełniać parametry techniczne, które nie mogą być niższe od 

zastosowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 

projektowej w wykonawstwie muszą być udokumentowane załączonymi do oferty 

szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, 

kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób 

jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych 

w projekcie. Powyższe zmiany muszą być wykazane w sporządzonej tabeli /Wykaz urządzeń 

równoważnych/ i dołączone do oferty. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania 

urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklarację wykonawcy, że przedmiot zamówienia 

zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji 
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projektowej. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na wykonawcy 

na etapie składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności 

proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii 

ekspertów. 

 
3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy/ów: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie zamówienia. 

2) Wykonawca winien spełniać inne wymagania określone we wzorze umowy, wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa. 

3) Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 

wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz 

szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w 

szczególności spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019r. poz.266) oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.1202 z póź.zm). Cechy materiałów muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczanego przedziału tolerancji. 

4) Organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy; 

5) Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, montażu 

licznika zużycia wody oraz koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót;  

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 

– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

7) Wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

8) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 

obejmującej w szczególności wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą; 

9) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku; 

10) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 

11) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

13) Oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych; 

14) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem przetargu; 

15) Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 

16) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskanie 

niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektu; 

17) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej 

sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli – 

Zamawiającego, Wykonawcy i mieszkańców posesji. 
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18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod kierunkiem kierownika budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 

specjalności inżynierii drogowej. 

 

4. Inne zobowiązania wykonawcy/ów: 

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- 

Kodeks pracy* (Dz.U.z 2016r. poz.1666, z poź.zm.) 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące roboty 

budowlane zwane dalej ,,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.917 z późn. zm.). 

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,  

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) 

kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o 

których mowa w pkt 2), wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego 

pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych 

umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności 

wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę. Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego 

inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte 

przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę. 

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 3) lub stwierdzenie przez właściwy 

inspektorat braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy o pracę 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których 

mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę. 

 

* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.-Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 

i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

 

5) Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 

pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz 

naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 11 ust.2 umowy ma prawo 

odstąpić z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu. 

6) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe 

jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z pkt 

3) innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszelkie powyższe wymagania 

co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres realizacji zamówienia, 

określone przez Wykonawcę w ofercie. Pozostałe wymagania oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zawierają wzór umowy, który stanowi 
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załączniki nr 2 do SIWZ. 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

 

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

CPV 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 

CPV 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

IV. Termin Wykonania Zadania 

Zamawaiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie w sposób następujący: 

1. Termin rozpoczęcia zamówienia: - Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Termin zakończenia zadania: 15 listopad 2019 r. 

 

V. Wymagania i warunki udziału w postepowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy oraz 

opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują: 

1) Nie dotyczy;  

 

2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują: 

1) Doświadczenie polegające na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego na podstawie załącznika 

nr VI do SIWZ z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie w szczególności informacje 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. 
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i 

doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywania przez nich czynności oraz poda informacje o podstawie dysponowania 

nimi na podstawie załącznika nr IX do SIWZ. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni 

wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 

ustawy pzp 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia. 

2) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego, oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą 

oni wykazać, że żaden z nich z osobna nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

1. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania 

do oferty należy dołączyć aktualne najpóźniej na dzień składania ofert: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 

wzoru formularza stanowiącego załącznik nr II do SIWZ. 
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z przedmiotowego 

postępowania – wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr I i III do SIWZ. 
3) Kosztorys ofertowy uproszczony. 

 
Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. Dokument 
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ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków i braku podstaw 
do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo rodzajowe musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do 
złożenia następujących dokumentów: 

 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 

2) 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: 

Wykonawca wykazuje co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót 
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy lub wyższej o 
nawierzchni z betonu asfaltowego: 

 w części nr 1: długości min. 350 m i wartości minimum 100 tys. złotych brutto 

 w części nr 2: długości min. 200 m i wartości minimum 60 tys. złotych brutto 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania 
wymaganej wartości porównywalnej.  

Wykaz robót budowlanych Wykonawca przedstawia zgodnie z treścią załącznika nr VI do 
SIWZ. 

3) Zamawiający wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby:  
a) kierownik budowy (1 osoba): 

 posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, 
 roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 
 funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji w zakresie 

budowy i/lub przebudowy dróg, z betonu asfaltowego wg. załącznika nr IX 
do SIWZ. 

4) Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 w. w/w ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni 
od zamieszczenia przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie 
internetowej www.grabowiec.pl/pib1  informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy PZP, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr V do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu. 

 

Inne regulacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców: 

1. Oferty wspólne: 
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 
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Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków 
i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. 

Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i 
powinno mieć formę pisemną. Ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie 
regulującej współpracę wykonawców lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa - lider. 

 

2. Wykonawcy zagraniczni: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 Działu VI SIWZ, składa: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa wyżej, a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pozostałe uregulowania 
dot. składania ofert przez podmioty zagraniczne określone są w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 roku poz. 1126). 

 

3. Powołanie się na zasoby innych podmiotów: 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale V 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 
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Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej SIWZ. 

Zgodnie z art. 24aa. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo najpierw dokonania oceny ofert, a 

następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia warunków określonych w dziale V dokonana zostanie według formuły 

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w treści oferty, dokumentach i 

oświadczeniach wyszczególnionych w specyfikacji. 

 

VIII. Tryb porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

związane z niniejszym postępowaniem mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający będzie przyjmował dokumenty, o których mowa w pkt 3.1., 

a) faksem na numery 084-651-24-74, 

b) drogą elektroniczną na adres mailowy: zp@grabowiec.pl 

3. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy dokumenty, o których mowa w pkt 1 faksem 

lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres mailowy podany w części I oferty. 

4. Strona, która odebrała dokument za pomocą faksu zobowiązana jest do pisemnego 

potwierdzenia w postaci adnotacji (odręcznej) na otrzymanym faksie: “Faks otrzymaliśmy 

czytelny” oraz podanie daty, przystawienie pieczęci firmowej, podpisu wraz z pieczątką 

imienną osoby merytorycznie właściwej i przesłanie faksem tak opisanego dokumentu (1-

szej strony) stronie nadającej. 
5. Wysłanie dokumentu drogą elektroniczną będzie następowało z opcją “Żądaj 

potwierdzenia dostarczenia wiadomości”. 
6. Strona, która odebrała dokument przesłany drogą elektroniczną zobowiązana jest do 
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potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

 

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w punkcie 1) i 2) odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem lub droga tradycyjną 

pisemną. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania 

wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem 

jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający 

wysłanie wiadomości. 

1) pisemna tradycyjna oraz elektroniczna wyłącznie przy użycia środka komunikacji 

elektronicznej – elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP pod 

rygorem nieważności opatrzona certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem 

zaufanym jest wymagana dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie 

zezwala na komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną: 

a) złożenie oferty wraz z załącznikami, 

b) zmiana oferty wraz z załącznikami, 

c) powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami. 

2) Forma pisemna tradycyjna oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP obowiązuje także 

przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń na wezwanie 

Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu dokumentów i oświadczeń, jeżeli Zamawiający 

w wezwaniu do uzupełnienia określił sposób korespondencji. 

3) Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art.25 ust.1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu 

elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z 

wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, 

lub oświadczeń dotyczących podwykonawców. 

4) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 

podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio 

przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 

5) W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

6) System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych 

po ich kompresji do pliku, o którym mowa w ust. 3, podpisywanego przez wykonawcę. 

7) Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty 

elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – platformy ePUAP, 

spełniającego wymagania odpowiadające łącznie wymaganiom określonym  

- w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

- w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016r. poz.1506 i 1948 oraz z 2017 

r.poz.1086). 
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8) Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środka komunikacji elektronicznej, 

o którym mowa wyżej może być uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę 

regulaminu korzystania z platformy ePUAP, dostępnego pod adresem 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 

9) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego 

są: 
    w sprawach proceduralnych oraz przedmiotu zamówienia: Daniel Bednarczuk, 

   tel. (84)651-24-74, e-mail zp@grabowiec.pl . 
10) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie zgodnie z art. 38 ustawy PZP. 
11) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie internetowej: 

www.grabowiec.pl/pib1  . 
12) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 
13) Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 
14) Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany staną się wiążące dla Wykonawców. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium w postepowaniu 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o przedłużenie terminu o czas nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 

1 do niniejszej specyfikacji. 

3. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych 

postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisana lub 

inną trwałą i czytelną techniką. 

5. Oferta, w miejscach określonych, oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę 

(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu oraz opatrzone pieczęcią imienną tej osoby (pieczęciami imiennymi tych osób) 

gdy jest to wymagane. 
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
mailto:zp@grabowiec.pl
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postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Złożenie oferty przez osoby fizyczne (także występujące jako spółka cywilna) należy 

traktować jako ofertę złożoną przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

zamówienie. 

8. Wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być jednoznacznie 

ponumerowane. 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą(-ce) ofertę. 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 
11. Wszelkie informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “Nie udostępniać innym Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu. Informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11. ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 

r. poz. 419)” i winny być załączone jako odrębna część, w oddzielnej, wewnętrznej 

kopercie.  
 

Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia. 

1. Oferta winna zawierać informacje i dokumenty, określone poniżej i zawarte w spisie treści 

oferty. Informacje opisane jako “Część ...” stanowią gotowe formularze do wypełnienia. 

2. Część I. Dane Wykonawcy/-ów, 

3. Część II. Oferta zasadnicza, 

4. Załączniki: 

4.1. Załącznik nr I/(i) -           aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia (na  podstawie zapisu art.  24, ust 5 pkt. 1, pzp),  

gdzie: i - kolejny każdy Wykonawca dla Wykonawców składających ofertę 

wspólną -załącznik stanowi gotowy formularz.  

4.2. Załącznik nr II -                   aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (na podstawie zapisu art. 25a ust. 

1 pzp) - załącznik stanowi gotowy formularz. 

4.3. Załącznik nr III-  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw 

do wykluczenia (na podstawie zapisu art. 25 ust. 1 pzp) - załącznik 

stanowi gotowy formularz. 

4.4. Załącznik nr IV (j)- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert gdzie: j - kolejny każdy Wykonawca dla 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – dokument lub dokumenty winny być 
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wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.5. Załącznik nr V- oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 

pzp) – załącznik stanowi gotowy formularz.             

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  w terminie, ceny i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawca nienależący do żadnej grupy kapitałowej może 

oświadczenie (Załącznik nr V) złożyć razem z ofertą. 

4.6. Załącznik nr VI- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na 

wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie lub przebudowie drogi klasy D lub wyższej o nawierzchni 

z betonu asfaltowego o długości minimum 400 m i wartości 

minimum 150 tys. brutto. Wykaz powinien zawierać informacje o: 

długości wybudowanej/przebudowanej drogi, klasie drogi, rodzaju 

nawierzchni, wartości brutto wykonanych robót, dacie i miejscu 

wykonania robót budowlanych, podmiotach na rzecz których te roboty 

budowlane zostały wykonane – załącznik stanowi gotowy formularz. 

4.7. Załącznik nr VII/(l) -   dokument lub dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, robót 

budowlanych/roboty budowlanej z danymi: długość 

wybudowanej/przebudowanej drogi, klasie drogi, rodzaju nawierzchni, 

wartości brutto wykonanych robót, dacie i miejscu wykonania robót 

budowlanych, podmiotach na rzecz których te roboty budowlane 

zostały wykonane, tożsamymi z danymi zawartymi w Załączniku nr VI, 

gdzie: l – numer kolejny z wykazu stanowiącego Załącznik Nr VI. 

4.8. Załącznik nr VIII/(n)- pełnomocnictwo/-a (jeśli dotyczy), do sporządzenia oferty   i/lub do 

złożenia wspólnej oferty i reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu (i zawarcia umowy), gdzie: n – numer kolejnego 

pełnomocnictwa. 

4.9. Załącznik nr IX- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

z danymi: imię nazwisko, czynności wykonywane podczas realizacji 

zamówienia, wymiar etatu, czas obowiązywania umowy – załącznik 

stanowi gotowy formularz, 
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4.10. Załącznik nr X(k)- dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotów 

innych przy realizacji przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy, gdzie: k – 

kolejny dokument. 

4.11. Załącznik nr XI- kosztorys/y ofertowy/e, 

 

UWAGA!  

Dokumenty o których mowa w pkt. 4.1., 4.2, 4.3, 4.8,  Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w formie 

pisemnej wraz z ofertą. 

 

Dokumenty o których mowa w pkt. 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, Wykonawca składa  w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 pzp. 

 

12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentu, który w oryginale lub jako kopię należy przedstawić, 

jako Załącznik określony w punkcie 4.4, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio: kraju pochodzenia 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki 

winny być wystawione w odpowiednim, wymaganym terminie wystawienia zastępowanego 

dokumentu.  

13. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

14. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji zawierających dane 

finansowe/ekonomiczne wyrażone w innej walucie, Zamawiający dokona jej przeliczenia w 

oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania.    

15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 

materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

16. Załączniki do oferty będące kopiami dokumentów oryginalnych winny być opisane i 

potwierdzone przez Wykonawcę: 

1) opisem: “Załącznik nr ..... do oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy 

Grabowiec” – wskazane w górnej części załącznika, 
2) opisem: "Za zgodność z oryginałem:" – co najmniej na ostatniej stronie załącznika w 

dolnej części – jeśli załącznik jest składany w postaci kopii oryginału, 
3) podpisami i pieczątkami imiennymi osób uprawnionych do sporządzenia oferty .  

17. Załączniki stanowiące dokumenty oryginalne Wykonawca opisuje tylko w sposób podany w 

punkcie 16.2. 

18. Załączniki wykazane w punktach 4.1., 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9 jako gotowe formularze 

Wykonawca wypełnia jako gotowy druk i podpisuje na zasadach jak dla oferty. 
19. Oferta, oprócz pozostałych dokumentów, winna być sporządzona na załączonym formularzu 

Oferty. 

20. Wykonawca w formularzu Oferty wypełnia tylko pola w żółtym kolorze. 

21. W przypadku, gdy pole nie będzie wypełnione należy je całe przekreślić znakiem "X" 
22. Na stronie tytułowej oferty Wykonawca umieści pieczęć firmową lub pieczęcie firmowe w 

przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

23. Gdy Wykonawca ustanowił pełnomocnictwo do sporządzenia oferty jako Załącznik nr VIII 
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przedstawia oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną jak w pkt. 4.6. i przekreśla 

w spisie treści oferty w pozycji 10. pole z opisem: „Nie Dotyczy”. Wykonawca, który nie 

ustanowił pełnomocnictwa nie przedstawia Załącznika nr VIII i w spisie treści oferty    w 

pozycji 10. przekreślają pole z opisem: „Dotyczy”. 

24. Gdy Wykonawca składa ofertę wspólną (w imieniu swoim i innych Wykonawców) jako 

Załącznik nr VIII przedstawia oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw udzielonych przez 

innych Wykonawców do złożenia wspólnej oferty i reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu (i zawarcia umowy). Stosownie do sytuacji, w której Wykonawca składa wspólną 

ofertę sporządzoną przez pełnomocnika, pełnomocnictwa udzielone przez innych Wykonawców 

muszą uwzględniać taki stan rzeczy. Wykonawca przekreśla w spisie treści oferty w pozycji 10. 

pole z opisem: „Nie Dotyczy”.  
25. Gdy oferta jest wspólną ofertą Wykonawców część I oferty – „Dane Wykonawcy”  należy 

skopiować tyle razy, ilu Wykonawców składa wspólną ofertę i przedstawić wszystkie dane dla 

każdego Wykonawcy na odrębnej stronie. 

26. W cz. II oferty - "Ofercie zasadniczej" Wykonawca wypełnia wszystkie pola w kolorze żółtym: 
1) W punkcie 1. Wykonawca wpisuje cyfrowo – cenę netto, cenę brutto i wartość VAT w [PN], 

stawkę w [%] oraz słownie cenę netto i cenę brutto w [PLN] odpowiednio do zakresu w 

którym składa ofertę – w części I i/lub części II. 

2) W punkcie 3. Wykonawca wpisze okres na jaki udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot zamówienia odpowiednio do zakresu w jakim składa ofertę – w części I i/lub 

części II. Okres gwarancji winien być wyrażony w miesiącach. 

3) W punkcie 4. Wykonawca w przypadku powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, 

wypełni pole w kolorze żółtym wpisując zakres zamówienia, który zamierza powierzyć 

Podwykonawcom. 

4) W punkcie 6. Wykonawca wpisze osobę (imię i nazwisko), która będzie pełnić funkcję 

Kierownika Budowy oraz poda numer uprawnień budowlanych tej osoby i organ, który 

wydał uprawnienia. 

5) W punkcie 11. Wykonawca wpisze osobę (imię i nazwisko) upoważnioną do kontaktów z 

Zamawiającym oraz poda numer telefonu pod którym dostępna jest wskazana osoba.  

6) Na końcu części II Wykonawca wpisze miejscowość i datę sporządzenia oferty oraz 

przystawi pieczęć firmową i podpisze ofertę w osobach upoważnionych wraz z 

przystawieniem ich pieczęci imiennych. 
 

Opakowanie i oznakowanie oferty. 

7.1. Oferta powinna być złożona lub przesłana w nieprzejrzystej, zamkniętej i 

 zabezpieczonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres podany w 

 rozdziale I. pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji. Złożenia oferty należy dokonać w 

 sekretariacie Zamawiającego – pokój Nr. 15. 

7.2. Na kopercie należy umieścić następujący napis: „Oferta na przebudowę dróg 

 gminnych na terenie Gminy Grabowiec”- Nie otwierać do dnia 26 września  2019 

 r., do godz. 930. 

7.3.  Koperta winna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, dopuszczalna 

 postać - pieczęć firmowa Wykonawcy, pod warunkiem jej, nie budzącej wątpliwości, 

 czytelności. 

7.4. Wykonawca może złożyć ofertę w dodatkowej – zewnętrznej kopercie oznaczonej 

  w pkt. 8.1. i 8.2., lecz bez cech mogących zidentyfikować Wykonawcę. 
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7.5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty (kopert), 

 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

 przedterminowe otwarcie. 

 

 

Zmiana i wycofanie oferty. 

8.1  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

 złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

 powiadomienie o złożeniu oferty zmienionej lub wycofaniu oferty, przed upływem 

 terminu składania ofert. 

8.2. Oferta zmieniona musi odpowiadać wszystkim wymogom określonym w niniejszej 

 specyfikacji, a koperta lub koperta zewnętrzna - jeżeli Wykonawca składa ofertę                  

 w dwóch kopertach, winna dodatkowo zawierać dopisek: "Oferta zamienna". 

8.3. Oferty podlegające zmianie i oferty wycofane Zamawiający zwróci Wykonawcy bez 

 otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

8.4. Informację o wycofaniu oferty w formie otwartego pisma należy złożyć w miejscu 

 składania ofert lub przesłać w ogólnie przyjętej formie na adres Zamawiającego          

 w terminie gwarantującym otrzymanie informacji przed terminem otwarcia ofert. 

8.5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za otwarcie oferty, jeżeli zawiadomienie     

 o wycofaniu oferty lub oferta zamienna nie dotrze do niego przed terminem otwarcia  

 ofert. 

 

XII. Termin i miejsce składania ofert 

1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego 

– pokój 15 ul. Rynek 3, do dnia 26 września 2019  roku do godziny 900. 
2. Jeżeli oferta złożo0na w niniejszym postępowaniu wpłynie do Zamawiającego po terminie 

określonym do składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 

złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

3. Wykonawca w chwili składania oferty otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie 

wpłynięcia oferty zawierające datę i godzinę wpływu oraz numer pod którym 

zarejestrowano złożoną ofertę. 

4. Nie wydaje się potwierdzenia w przypadku dostarczenia oferty jako przesyłki pocztowej 

lub przesyłki kurierskiej. 

5. Zamawiający otworzy oferty w dniu 26 września 2019 roku, o godz. 930 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Rynek 3 - w sali konferencyjnej. 

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Podstawą do określenia ceny ofertowej jest zakres robót wynikający z przedmiaru robót. 

Na podstawie przedmiaru robót wykonawca winien sporządzić kosztorys szczegółowy i 

uproszczony zawierający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót oraz ceny 

poszczególnych pozycji przedmiaru w wartości netto. Cena ofertowa winna być określona 

w kosztorysie ofertowym, załączonym do formularza ofertowego. W przypadku nie ujęcia 

w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął te roboty w ogólnej cenie ofertowej. Rozliczenie 

z wykonawcą nastąpi w formie kosztorysowej. 

2. Cena ofertowa winna również zawierać koszty wszystkich robót towarzyszących, bez 
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których wykonanie zadania byłoby niemożliwe oraz należny podatek VAT. Dla 

porównania ofert  Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

3. Cenę należy podać metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r.poz.1389) przy zachowaniu 

następujących zadań. 
4. Cena końcowa oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie mają być podane 

przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, 

podatku VAT wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert. W celu porównania ofert, 

Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w wysokości 

wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert. W przypadku wykonawcy zagranicznego, 

który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku 

VAT(lub ceł) na terytorium RP i który w formularzu oferty poda cenę z zerową stawką 

VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt.1 ustawy P.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 

ust.1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001 nr 97 po.1050).Powyższe 

wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, 

podatku VAT w wysokości wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 
7. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania 

kosztorysów ofertowych na roboty budowlane, zgodnie z zasadą opartą o ceny 

jednostkowe określone dla każdej pozycji – ceny jednostkowe z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku w oparciu o przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 

stanowiące załączniki do SIWZ i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki, wpływające 

na ostateczną cenę wykonania kompletnej budowli wynikającej z zakresu rzeczowego przy 

zachowaniu norm i standardów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót oraz obowiązujących przepisach. 

8. Ceny i stawki podane w kosztorysie ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty robót 

przypisane określonym pozycjom, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które 

mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, 

wraz z pracami tymczasowymi i innymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym 

ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, 

na podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji 

ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone 

równomiernie na wszystkie pozycje kosztorysowe, 

9. Uczestnicy przetargu powinni szacować wszystkie części i pozycje wyszczególnione w 

przedmiarze robót. Pozycje bez podania ceny (z wyjątkiem wpisania liczby 0) lub jej brak 

w kosztorysie ofertowym nie będą płacone i będą uważane jako włączone w cenę innej 

pozycji, co nie zwolni wykonawcy od zrealizowania robót wyszczególnionych w tych 

pozycjach. Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego winny zawierać co najmniej: 

wartość netto danej pozycji, stanowiącą iloczyn ilości i ceny jednostkowej (z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku), przypisanej tej pozycji, 

10.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie robót, nieuwzględnionych przez 
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Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia wynikających z technologii realizacji robót  i stanowiących kontynuację 

prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu 

zamówienia przy zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych i 

cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest 

uzyskanie zgody Zamawiającego, a także akceptacji projektanta i z zaistniałych zmian 

sporządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót, Przygotowanie tego 

protokołu spoczywa na kierowniku budowy. 

11.  Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów o znakach towarowych, 

patentach i pochodzeniu wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej lub 

równoważnych opisanym, spełniających te same lub wyższe normy i parametry 

(zastosowanie materiałów równoważnych podczas realizacji zadania wymaga uzyskania 

pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiającego),  

12.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kosztorysie ofertowym innych podstaw wyceny 

niż zastosowane w przedmiarze robót, pod warunkiem zachowania zakresu, ilości robót 

i  technologii wykonania wynikającej z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz  bez zmiany standardu zastosowanych materiałów. 

13. Nie dopuszcza się wpisywania w kosztorysie ofertowym pozycji, nie wynikających z 

przedmiaru robót. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nieobjętych 

przedmiarem robót, a niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca może złożyć 

wniosek o dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w 

zakresie, 

14. Zamawiający nie dopuszcza przy wycenie w kosztorysie ofertowym: 

 rozbicia pojedynczych pozycji przedmiaru robót na kilka pozycji 

 łączenia kilku pozycji przedmiaru robót w jedną. 

15. W przypadku zwolnienia podmiotowego Wykonawcy z podatku VAT, wynikającego  

z przepisów szczególnych lub gdy nie jest płatnikiem podatku VAT, dodatkowo do swojej 

oferty winien załączyć oświadczenie, potwierdzające w/w stan rzeczy obejmujące m.in. 

podstawną. 

 

XIV. Kryteria oceny ofert 

1. Przy ocenianiu oferty Zamawiający uwzględni następujące kryteria odpowiednio dla 

części I i części II zamówienia: 

a) „cena” w wadze 60 %, za które oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów, 
b) „okres gwarancji” w wadze 40%, za które oferta może uzyskać maksymalnie 40 

punktów. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia jaki 

Wykonawca może udzielić wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 

miesięcy. 
2. Obliczanie punktów w kryterium cena zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

 

C = 
𝐶 𝑚𝑖𝑛

𝐶 𝑜
 x 60 

gdzie: 

 

C – punkty badanej oferty w kryterium „cena” 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert 

Co – cena brutto badanej oferty 
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a. Obliczanie punktów w kryterium okres gwarancji zostanie  dokonane na podstawie 

wzoru: 

G = 
𝐺 𝑜

𝐺 𝑚𝑎𝑥
 x 40 

gdzie: 

 

G – punkty badanej oferty w kryterium „okres gwarancji” 

Go – okres gwarancji badanej oferty 

Cmax – maksymalny okres gwarancji 

 

3. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. minimum 36 miesięcy i więcej) okres 

gwarancji, licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, 

otrzyma 40 punktów; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 25 

miesięcy) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1) Najkorzystniejszy, wynoszący 36 miesięcy i więcej termin gwarancji przedmiotu 

zamówienia - otrzyma 40 punktów; 

2) Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 35 

miesięcy, ale nie mniej niż 30 miesięcy - otrzyma 25 punktów; 

3) Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 29 

miesięcy, ale nie mniej niż 25 miesięcy otrzyma 0 punktów. 

 

UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie określi terminu udzielonej gwarancji w formularzu 

ofertowym, bądź jego określenie poniżej minimalnego okresu, wynoszącego 24 miesiące 

i mniej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy odpowiednio w części I i II 

przedmiotu zamówienia, który spełni wszystkie postawione w niniejszej specyfikacji 

warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z 

poniższym wzorem: 
 

P = C + G  

gdzie:   

 C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „cena” 

 G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „okres gwarancji”. 

a. Za cenę oferty przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w punkcie 1. cz. II 

oferty, jako cenę brutto za wykonanie odpowiednio części I i II przedmiotu 

zamówienia. 

b. Za okres gwarancji przyjmuje się wielkość podaną przez Wykonawcę w punkcie 3. cz. 

II oferty, jako okres gwarancji jakiego udziela Wykonawca na przedmiot zamówienia 

odpowiednio dla części I i II. 

c. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową cenę, Zamawiający poprosi 
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Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych oraz poda 

wszelkie informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych.  

d. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie. 

W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, 

który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną. 

 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia w zakresie umowy 
1.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, 

z zastrzeżeniem pkt 5.5. 

1.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotu zamówienia w terminie 

krótszym niż 5 dni, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 

1.3. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, także  

przedłużonym na wniosek Zamawiającego, jeżeli informację o wyborze oferty 

Zamawiający przekaże Wykonawcom przed upływem terminu związania ofertą, a 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, samodzielnie przedłuży termin 

związania ofertą.  

1.4. Zamawiający odrębnie powiadomi Wykonawcę, z którym zawrze umowę, o terminie i 

miejscu zawarcia umowy. 

1.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zawrze umowę z tym z pozostałych Wykonawców, którego oferta zawierała 

najniższą cenę spośród pozostałych ofert, chyba że nie złożono żadnych innych ważnych 

ofert. Zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do ofert dodatkowych. Zapis 

punktu 5.6. stosuje się odpowiednio. 

1.6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.7. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na 

postawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające prowadzenie prac, w tym w szczególności: niekorzystne warunki 

atmosferyczne i inne zdarzenia o charakterze siły wyższej. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej 
1.1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami pzp. 

1.2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały 

uregulowane w Dziale VI ustawy pzp. 

 

XVII. Inne 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy pzp 

oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 / 7 Pzp. 
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją kluczowych części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grabowiec, Rynek 3, 22-425 Grabowiec 

tel. 84 651 24 74 w. 39 lub 502 646 294, adres email: wojt@grabowiec.pl; 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grabowiec jest Tomasz Mołczan tel. 84 651 

24 74 w 45, adres email: iod@grabowiec.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/8/2018 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych wynikają 

z ustawy pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,  

że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

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

 

 

Załączniki: 

Formularz Oferty 

 Załącznik nr I do Oferty 

 Załącznik nr II do Oferty 

 Załącznik nr III do Oferty 

 Załącznik nr V do Oferty 

 Załącznik nr VI do Oferty 

 Załącznik nr IX do Oferty 

Umowa (wzór) 

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa – część I 

 Przedmiar robót – część I 

mailto:wojt@grabowiec.pl
mailto:iod@grabowiec.pl
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – część I 

 Dokumentacja projektowa – część II 

 Przedmiar robót – część II 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – część II 

 

 


