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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SIWZ 

 

Postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo wien  publicznych zwana dalej ustawą PZP 
 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na: 

 

„Budowa publicznej drogi dojazdowej 

przy kompleksie sportowym w Leśnicy” 

 

 

 

 
                 ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

Leśnica, dnia 6 grudnia 2019r.   

 

 

1) Wykonawca powinien zapoznac  się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunko w zamo wienia. 
2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie 

informacje, kto re mogą byc  konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
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Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym  
Nazwa Zamawiającego:  
Gmina Leśnica,  
ul. 1 Maja 9,  
47-150 Leśnica,  
woj. opolskie.  
tel. (48) 77 461 52 81, fax 77 461 53 42  

Adres strony internetowej: www.lesnica.pl   
Adres e-mail: um@lesnica.pl 
Adres strony internetowej zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.lesnica.pl 
 
Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek 7:30 – 16:30 
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30 
piątek 7:30 – 14:30 
 
 
Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawa PZP, oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy.  
 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  

• Biuletyn Zamówień Publicznych  

• strona internetowa Zamawiającego: www.bip.lesnica.pl  

• tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  
 
 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia, informacje o zatrudnieniu  
1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie 
sportowym w Leśnicy" na którą składa się w szczególności :  

 „Rozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w 
Leśnicy” realizowanej zgodnie z decyzją nr 3/19 z dnia 07.10.2019 roku o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej,  
oraz  

 „remont odcinka pieszo – jezdnego do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” 
realizowanego zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 
na budowę złożonego dnia 28.05.2019 roku. 
 

2. Przedmiotem zadania jest m.in. wykonanie na części: „Rozbudowa i przebudowa publicznej 
drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy”: 

a) robót przygotowawczych wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z lokalizacją pasa 
drogowego – w terminie do 29 lutego 2020r.,  

b) robót ziemnych obejmujących wykonanie nasypów, wykopów, korytowanie pod warstwy  
konstrukcyjne nawierzchni, formowanie poboczy,  

c) rozbudowy i przebudowy drogi dojazdowej,  
d) budowa parkingów,  

http://www.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl
http://bip.lesnica.pl/


ZP.271.9.2019 
 

str. 4 
 

e) budowa chodnika,  
f) oznakowanie pionowe i poziome,  
g) usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej,   

 
2.1 Parametry inwestycji: 

 długość drogi -157,37 mb 
 szerokość 5,50 mb 
 szerokość chodnik 2,15 
 zatoka parkingowa na 34 stanowiska ( w tym: 3 dla niepełnosprawnych)  

2.2 Parametry jezdni: 
 Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z 

doziarnieniem pospółką ( warstwa pospółki 15 cm) o wytrzymałości 
miarodajnej   2,5 MPa gr. 20cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowane 
mechanicznie o frakcji 0-63 mm, gr. 20 cm  

 warstwa wiążąca  o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W  
 warstwa ścieralna o gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S  

2.3 Parametry chodnika: 
 warstwa odsączająca gr. 10 cm z pospółki średnioziarnistej 
 warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm ( bazalt, szarogłaz) 
 pospółka z miału kamiennego bazaltowego gr. 5 cm 
 kostka betonowa 10x20x8 cm koloru szarego 

2.4 Parametry parkingu: 
 Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem z 

doziarnieniem pospółką (warstwa pospółki 15 cm) o wytrzymałości 
miarodajnej   2,5 MPa gr. 20cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowane 
mechanicznie o frakcji 0-63 mm, gr. 20 cm  

 podsypka z kruszyny bazaltowej 0-8mm gr. 8 cm 
 płyty ażurowe betonowe 40x60x10cm z wypełnieniem kruszyną 

bazaltową 0-8 mm.  
 

3. Przedmiotem zadania jest m.in. wykonanie na części: „Remont odcinka pieszo - jezdnego 
do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” 

a) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,  
b) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
c) profilowanie i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.  

 

3.1 Parametry inwestycji: odcinek o długości 152,32 mb, 
3.2 Parametry jezdni: 

 Dolna warstwa podbudowa 20 cm grunt doziarniony pospółką 
stabilizowany cementem o wytrzymałości miarodajnej 2,5MPa 

 Górna warstwa podbudowa 15 cm kruszywo stabilizowane cementem – 
gotowa mieszanka o wytrzymałości miarodajnej 5MPa 

 warstwa ścieralna o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC 11S  
 
Zakres prac obejmujący podstawowe roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów, wykopów,  

roboty związane z rozbudową i przebudową drogi dojazdowej, budową parkingów oraz chodnika 

wykonywane na części zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa publicznej drogi do kompleksu 

rekreacyjnego w Leśnicy” i określone w punktach: 2. b) – 2. e) oraz roboty związane z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem a także wykonanie warstwy 
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ścieralnej z betonu asfaltowego wykonywane na części zadania pn. „Remont odcinka pieszo - 

jezdnego do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy” i określone w punktach: 3.a) – 3.b) 

wykona firma oferenta zatrudnionymi przez nią pracownikami. Dopuszcza się wykonanie 

pozostałych robót przez podwykonawców zgłoszonych na etapie procedury przetargowej. 

 
 
UWAGA ! 
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych: 

 Obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej 
z włączeniem do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich oraz w wersji elektronicznej C-Geo ( wersja wektorowa) ; 
 (Z uwagi na to, że mapy powykonawcze są wykonywane miesiąc po zakończeniu 

zadania przewidzieć w umowie dwa terminy płatności - 90 % po wykonaniu prac 

budowlanych drogowych, 10% po oddaniu map powykonawczych).  

 Koszt recyklingu materiałów z rozbiórki; 
 Koszt składowania odpadów na wysypisku śmieci; mm (bazalt, szarogłaz). Zmianę 

organizacji ruchu na czas realizacji zadania; 
 Koszt czasowej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z 

oznakowaniem; 
 Koszty związane z zajęciem pasa drogowego; 
 Koszty związane z usuwaniem kolizji – opłaty za wyłączenia prądu.   

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem nakładów 
rzeczowych materiałów na realizację zadania. 
Termin wycinki drzew i krzewów kolidujących z lokalizacją pasa drogowego: do 29 lutego 
2020r.  
 
4. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 1 do SIWZ,  
• Przedmiar robót, który stanowi jedynie dokument pomocniczy – załącznik nr 2 do SIWZ,  
• Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ,  
• Projekty budowlane - załącznik nr 9 do SIWZ, część 1 i 2.  

 
 
5. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 
miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych 
materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w 
żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Zamawiający 
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w 
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 
w tej dokumentacji oraz uzyskanie akceptacji autora projektu. W takiej sytuacji Zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.  
 
6. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

 45000000–7    Roboty budowlane,  
 45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
 45230000–8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,  
 45233220–7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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7. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia  
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający 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 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1040). 
2) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

a) Wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie robót drogowych w zakresie 
konstrukcji jezdni i warstw z betonu asfaltowego były wykonywane przez osoby  
zatrudnione na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów  kodeksu Pracy. 

Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudniania na umowę o pracę wszystkie osób wykonujące wskazane wyżej czynności. 

3) W projekcie umowy Zamawiający wskazał: 
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust 3a ustawy Pzp. 
b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art.29 ust 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia: do 10 maja 2020r.   
  
 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu  
 nie podlegają wykluczeniu  

 
1. Warunki udziału w postępowaniu:  
1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli oświadczy spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu ogólnym oświadczeniem Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a 
ust. 1  
 
1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub 
zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w 
warunek.  
 
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa  
 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:  

a) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 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, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=nzxxi2lnobwgk3lfnz2gkzboobwc43dfm5qwy2ltfzsgc5dbnfwxa33soqxgezlbnyxgy2lonnzs42tbozqxgy3snfyhi3djnzvq
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie roboty budowlane obejmujące: co 
najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy lub remontu 
drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł każde. Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w 
warunek.  
- w przypadku wykazania wartości należycie wykonanych lub wykonywanych robót w 
walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu 
danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w dniu ogłoszenia zamówienia nie jest 
ogłaszany, to z pierwszego dnia, który poprzedza dzień ogłoszenia.  

 b) dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   
 tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub  
 pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 

 jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży drogowej bez 
ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika 
budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień), 

 jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych - uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. Minimalne doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika budowy – co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na ww. 
stanowisku (liczone od dnia uzyskania uprawnień).  

 
Wszyscy w/w specjaliści muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz 
posiadać aktualne zaświadczenie z tej izby. 
Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
   
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania 
innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 
będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie 
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności 
wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa 
tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.  
Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
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Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  
 a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.  
 
 
2 Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:  
2.1. Obligatoryjne określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy 
z postępowania:  
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

1) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1468),  
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny,  
3) skarbowe,  
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3. Wykonawcę, 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 13;  
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 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;  
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;  
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
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postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 628 z późn. 
zm.)  
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;  
 
 
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369  z późn. zm.), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
13. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 
3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką 
możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z 
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.  
 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 
 
2.2. Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, stosownie 
do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP:  
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  
1. 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 (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 243 z poźn. zm.) 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 
498 z późn. zm.),    
2. 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 środków dowodowych;  
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:  

a) Zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  
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c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania;  
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  
 
6. 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 wykroczenie, o którym mowa w 
pkt 5;  
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych;  
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca 
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.  
 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP., gdy osoba, 
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 
pkt 13 lit. a-c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia;  
2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych 
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. PZP.  
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.  
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia 
w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy 
PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na 
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  
 
3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy PZP, lub art. 24 ust. 5 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 
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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. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP.  
 
3.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  
 
3.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
 
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 zgodnie z etapami 
określonymi w tym rozdziale.  
 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 
określone w ust. 1 spełniają łącznie, natomiast warunek w ust. 2 dotyczący nie podlegania 
wykluczeniu winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie (składających ofertę wspólną).  
 
 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie 
warunków w niniejszym postępowaniu, wymaganych od Wykonawców  
 
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa 
ust.1 ustawy PZP (procedura odwrócona), stąd Wykonawca będzie składał dokumenty w ramach 
etapów określonych w niniejszym rozdziale.  
 
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE 
NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej 
specyfikacji wraz z podaniem ceny oferty – cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zadania określonego w SIWZ) oraz okresu gwarancji: 
 
1) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 (wg wzoru stanowiącego   
     Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji), 
2) Szczegółowy kosztorysy ofertowy zawierający zestawienie i koszty materiałów, tabelę 

wartości elementów scalonych z podziałem na poszczególne branże, stawki robocizny, 
kosztów pośrednich i zysku. 

3) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy przygotowany zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  

4) Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który     
      Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).  
5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do   
     dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli    
     Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.  
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6) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – w 
przypadku:  

a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – 
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.  
b) podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w 
postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy PZP).  

 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia – art. 22d ustawy PZP.  
 
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD 
DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU 
ZŁOŻONYCH OFERT:  
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 
 
Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.lesnica.pl  wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie.  
 
3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY AKTUALNE NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM 
TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI:  
 
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:  

 
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) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,     
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
 
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym 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, 
 
4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że 

http://www.bip.lesnica.pl/
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojuha
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wykonawca 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.  
 
3.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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 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.  
 
3.3. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 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; – warunki zostały określone w Rozdziale 5 ust. 1.3. lit. a) niniejszej specyfikacji 
- wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,  
3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
 
4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  
5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.  
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  
7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).  
 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania;  
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2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia;  
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;  
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać 
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie:  

− pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1  
− faksem (nr 77/ 461 53 42)  
− pocztą elektroniczną (e-mail: Zamawiającego: um@lesnica.pl, przesyłki elektroniczne 
zaleca się opatrzyć tematem: „Przetarg - <<nazwa zadania>>”, przy czym zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 
a następnie niezwłocznie potwierdzają pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, 
w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą prawidłowego nadania faksu lub 
poczty elektronicznej na numery faksu i adres e-mail wskazane przez Zamawiającego i 
Wykonawcę.  
4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.lesnica.pl  
5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Marian Gorgosch tel.: 77/463-98-57 wew. 44,  
• w zakresie ewentualnych wyjaśnień dotyczących procedury przetargowej – Gizela Kubicka tel.: 
77/463-98-59 wew. 49.  
6. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert i jej załączników, 
składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień 
dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.  
 

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium  
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść  
wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).  
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy PZP, tj. w:  
1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia     
     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019  
      r. poz. 310 z późn. zm.),  
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  

http://www.bip.lesnica.pl/
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4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy 
w Leśnicy Nr: 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004.  
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.  
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 
siedzibie Zamawiającego w kasie urzędu pok. nr 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem zaleca się załączyć do oferty.  
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.  
 

Rozdział 10. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania 
ofert włącznie (od ostatecznego terminu składania ofert).  
2. 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 60 dni.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 
 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert  
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty:  
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:  

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica  

 

OFERTA NA:  

„Budowa publicznej drogi dojazdowej 

przy kompleksie sportowym w Leśnicy” 

NIE OTWIERAC  PRZED 23.12.2019r. GODZ. 11:00 

 

Na odwrocie koperty nalez y podac  adres i nazwę Wykonawcy składającego ofertę. 
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2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w 
ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,  
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:  
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie),  
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie.  

4. Informacje pozostałe:  
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ,  
3) Oferta musi być sporządzona:  

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej.  

5. Zaleca się, aby:  
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo,  
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i 
oznaczona kolejnymi numerami,  
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę p

 przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),  
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.  

6. Zmiana / wycofanie oferty:  
a) zgodnie z art. 84 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę,  
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,  
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,  
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.  

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie 
terminu do wniesienia odwołania, oraz niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 
terminie.  
 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pokój nr 12A (parter, 
prawe skrzydło, ostatnie drzwi po lewej), w terminie do dnia 23-12-2019 r., godz.10:30.   
 
2. Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie 
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Miejskim w Les nicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Les nica w pokoju nr 9 (parter, sala posiedzeń). 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz.: jak. w ust. 2.  
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen i okresu gwarancji zawartych w ofertach.  
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
(www.bip.lesnica.pl) informacje dotyczące:  
• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
• firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
• ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach  
 
Od tego momentu (bez dodatkowego powiadamiania) biegnie trzydniowy termin na 
składanie przez Wykonawców oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 
do SIWZ), o którym mowa w rozdziale 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji.  
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego.  
 
 

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny  
 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za     
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie 
wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do 
opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 
przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia 
ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na 
podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, 
Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 
 

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

• zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania;  
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
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2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  
 

L.p. Kryterium Znaczenie  
Procentowe  
Kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów, jakie 
może otrzymać 
oferta za dane 
kryterium  

1.  Cena ofertowa  60 %  60 %  
2.  Okres gwarancji  40 %  40 %  
 Łącznie  100% 100% 

 
 
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób 
następujący:  

P=P1+P2 
Gdzie:  
P – ogólna liczba punktów  
P1, P2 – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach  
 
• P1 – liczba punktów w kryterium „Cena ofertowa”  
 
W celu przydzielenia punktów Zamawiający wyliczy ilość punktów wg wzoru:  
         CN  

P1 = ------ x 60 
 COB 

Gdzie:  
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert badanych  
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  
 
• P2 – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”  
 
Ocena ofert przy zastosowaniu tego kryterium zostanie dokonana przez Zmawiającego na 
podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - Załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ.  
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 36 miesięcy.  
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 60 miesięcy.  
Okres rękojmi będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji za wady przedmiotu 
umowy.  
 
W ramach tego kryterium Wykonawca wyliczy punktację wg wzoru:  

OB 
                                                                               P2 = ------ x 40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

ON 
 

Gdzie:  
P2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji  
OB – Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej [w miesiącach]  
ON – Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych [w miesiącach]  
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (max 60 miesięcy) będzie najwyżej oceniona w ramach 
kryterium „Okres gwarancji”.  
 
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres 
gwarancji: od 36 do 60 miesięcy.  
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UWAGA: zaproponowanie okresu za wady krótszego niż 36 miesięcy, będzie skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy jako nieodpowiadającej treści niniejszej SIWZ na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 60 
miesięcy Zamawiający do wyliczenia przyjmie 60 miesięcy.  
 
3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach. Jako 
najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich 
kryteriów – 100 pkt. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.  
 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony 
w art. 94 ustawy PZP.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu: 

a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej na kwotę 

minimum 700.000,00 zł z rozszerzeniem o odpowiedzialność za działania podwykonawcy 

(w przypadku zatrudnienia podwykonawców). 

5. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 

6. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 

Ostateczny termin zawarcia umowy uzależniony jest od zakończenia procedur odwoławczych 

i dostarczenia powyższych dokumentów. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub wniesienia w terminie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp. 

8. Wykonawca – podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia –  

w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązany będzie do złożenia 

Zamawiającemu – nie później niż dzień przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

9. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wpisem 

z odpowiedniego rejestru.  

 
 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  
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2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w 
ofercie.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 
148 ust. 1 ustawy PZP.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.  

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy  06 8907 0008 2001 0000 
1313 0004 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 
„ZP.271.9.2019”.  
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.  

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu 

należy je złożyć w pok. 119, Urzędu Miejskiego w Leśnicy przed podpisaniem umowy. W 

dokumencie stanowiącym zabezpieczenie nie może być warunku nakładającego na 

Zamawiającego konieczność poświadczania podpisów osób reprezentujących 

Zamawiającego przez Notariusza lub dokonywania czynności za pośrednictwem Banku, 

aby żądanie zapłaty było skuteczne, - gwarant winien dokonać zapłaty na pierwsze pisemne 

żądanie  

w oparciu o oświadczenie Zamawiającego, iż zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę 

zabezpieczenia.    

9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

10. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

11. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

12. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu 
przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru 
Końcowego).  
 
 

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
  
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do SIWZ.  
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w 
ogłoszeniu o zamówieniu.  
 
 

Rozdział 18. Informacje o podwykonawstwie  
1. Informacje o podwykonawstwie:  
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Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 

a. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu 

zamówienia.  

b. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

Rozdział 19. Inne informacje  
1. Zamawiający nie przewiduje:  

1) składania ofert częściowych i wariantowych,  

2) zawarcia umowy ramowej,  

3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,  

5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.  
 

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  
 
 

Rozdział 21. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana 
prze Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 

2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Leśnica można 
skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 45*; 

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 pn. „Budowa 
publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy” prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1986), dalej „ustawa 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, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

mailto:iod@lesnica.pl
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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 danych wynikają z ustawy PZP;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

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

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

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

___________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ  
 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót (dokument pomocniczy),  

Załącznik nr 3 – Projekt umowy  

Załącznik nr 4 – Formularz oferty „oferta Wykonawcy”  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 – wykluczenie  

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 – spełnienie 
warunków.  
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – składany w terminie  
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert) 
 
Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór.  
Załącznik nr 9 – Projekty budowlane - część 1 i 2.  


