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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej „SIWZ”)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie jej art. 11 ust. 8

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym
(roboty budowlane)

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Tel., fax:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Gmina Brzeg Dolny
931934934
988-01-57-743
56-120 Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
71/ 3195 117, 71/ 3195 683
www.brzegdolny.pl
w poniedziałki – od 7.30 do 17.00,
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w piątki – od 7.30 do 14.00,

ZATWIERDZAM:
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
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, zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu tzw. procedury odwróconej, o której mowa
w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym.
2. Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie, m.in:
1) TOALETY PUBLICZNEJ w tym:
a) roboty budowlane obejmujące:
- wykonanie fundamentów;
- wykonanie posadzek wraz z izolacją i wykończeniem z płytek z kamieni sztucznych;
- wykonanie ścian warstwowych;
- wykonanie ścianek działowych;
- wykonanie dachu z więźby dachowej jętkowej oraz pokrycie jej dachówką - karpiówka
ceramiczna w koronkę;
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej;
- wykonanie orynnowania budynku rurami z tworzyw sztucznych;
- zamontowanie okien i drzwi;
- wewnątrz budynku przewiduje się otynkowanie ścian i licowanie ścian płytkami
ceramicznymi.
b) Wykonanie instalacji elektrycznych wewnątrz budynku wraz z wykonaniem oświetlenia;
c) Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. poprzez wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB), PCV oraz zamontowanie urządzeń łazienkowych (umywalki, baterie umywalki,
toalety, pisuar-wandaloodporne);
d) pomieszczenie techniczne zostanie wykorzystane m.in. na centrale monitoringu, który
zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z projektem w ramach tego zadania. Drzwi do
w/w pomieszczenia mają spełniać wymogi bezpiecznych, z zamkami patentowymi;
e) wykonanie przyłącza wod.-kan.
f) utwardzenie terenu wg. PZT autorstwa VERTIGO M.Jarczewska.
2) OŚWIETLENIA obejmującego:
a) wykonanie zasilania/przyłącza do domku szwajcara;
b) wykonanie zasilania cz. północnej poprzez ułożenie pod ziemią linii kablowych i złączy wg.
projektu;
c) wykonanie zasilania oświetlenia Zespołu Pałacowo-Parkowego poprzez ułożenie pod ziemią
linii kablowych i złączy wg. projektu;
d) montaż oświetlenia wg. projektu:
e) Wykonanie monitoringu placu zabaw, toalet – 1 kpl.
W ramach Zadania należy zaprojektować i zgodnie z dokumentacją zamontować/wykonać i
uruchomić MONITORING WIZYJNY PARKU. System monitoringu wizyjnego ma obejmować
obszar: toalety publicznej oraz placu zabaw w sposób uzgodniony z Inwestorem.
Planowane miejsca do montażu kamer to słupy oświetleniowe na obszarze parku miejskiego
– min. 6 kamer. Minimalne parametry systemu monitoringu zawiera dokumentacja
projektowa.
3) ŚCIEŻEK obejmujących:
a) Wykonanie ŚCIEŻEK PIESZO-JEZDNYCH: szer. 2,0 m z obrzeżami stalowymi
b) PLAC MANEWROWY poprzez wykonanie:
- demontażu istniejącej nawierzchni placu manewrowego
- demontaż istniejącej ścieżki w pobliżu placu manewrowego (powierzchnia ścieżki to ok.
223 m2)
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(UWAGA !!! Materiał zdemontowany z placu i ścieżki (kostka granitowa) stanowi własność
Zamawiającego. Należy ją zdemontować, oraz złożyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w odległości do 1 km);
- kanalizacji deszczowej;
- wykonanie nawierzchni granitowej;
- ścieżek pieszych przy Placu manewrowym oraz Oficynie mineralnej i granitowej;
- zieleni gazonu wg. projektu szaty roślinnej autorstwa VERTIGO M.Jarczewska w skład
której m.in. wchodzi wykonanie trawników, obsadzenie gazonu krzewami: bukszpanem i
szałwią błyszczącą,
4) BOISKA TRAWIASTEGO o pow. 800 m2 obejmującego:
a) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek;
b) umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną;
c) ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie
humusem;
d) wykonanie nawierzchni żwirowej - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu,
montaż obrzeży stalowych.
5) PLACU ZABAW, które obejmuje wykonanie:
a) placu ogólnego o nawierzchni żwirowej i trawiastej wg. projektu;
b) placu dla dzieci starszych I (pkt.14.3. w proj. PZT rys. PZT1/A-01.). Nawierzchnia bezpieczna
piaszczysta i urządzenia wg. projektu.
c) plac dla dzieci starszych II (pkt.14.2. w proj. PZT rys. PZT1/A-01.). Nawierzchnia bezpieczna
żwirowa i urządzenia wg. projektu.
d) plac dla dzieci starszych III (pkt.14.1. w proj. PZT rys. PZT1/A-01.). Nawierzchnia bezpieczna
żwirowa i urządzenia wg. projektu.
e) plac dla dzieci młodszych - (pkt.13 w proj. PZT rys. PZT1/A-01.) Nawierzchnia bezpieczna
typu ‘Playtop’ EPDM, ogrodzenie oraz urządzenia wg. projektu
f) wykonanie labiryntu (pkt.11 w proj. PZT rys. PZT1/A-01.) z ligustru pospolitego (Ligustrum
vulgare). Ścieżki labiryntu i plac wewnątrz z nawierzchni bezpiecznej żwirowej oraz montaż
urządzeń - wg. projektu.
g) wykonanie małej architektury wg. projektu:
- Kosz na śmieci - 6 szt,
- Ławka parkowa - 12 szt.
- Miejsce montażu małej architektury wskaże Zamawiający.
h) opracowanie i umieszczenie regulaminów odrębnie dla każdej ze stref.
6) SIŁOWNI TERENOWEJ i ŚCIEŻEK ZDROWIA obejmujących wykonanie:
a) Siłowni obejmującej wykonanie placu pod urządzenia wraz z dojściem do niej oraz montaż
urządzeń zgodnie z projektem
b) Ścieżki zdrowia o nawierzchni żwirowej mineralnej zgodnie z projektem. W ramach ścieżek
wykonanie małej architektury w postaci tablic informacyjnych
7) UZYSKANIE CZĘŚCIOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
3. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazano produkty z
podaniem nazwy, symbolu i producenta, produkty te stanowią przykłady, jakie mogą być użyte przez
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych
produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich
całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- wielkości stref bezpieczeństwa,
- wysokości swobodnego upadku,
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
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- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),
- wyglądu (struktura, barwa, kształt),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest
zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania.
Dopuszcza się stosowanie zamienników o parametrach nie gorszych niż proponowane.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy
produktów. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagają akceptacji Projektanta.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania.
4. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się
na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi)
będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SIWZ.
5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie:
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
–wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób:
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych;
2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
– dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1
zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania
umowy. Dotyczy to także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców,
– Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany, w terminie 5 dni,
do przedstawienia dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych
podatków z tytułu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
Zamawiający nie może zwracać się ze wskazanym żądaniem częściej niż 1 raz w miesiącu.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są
osobami wskazanymi przez wykonawcę (lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę);
3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a:
–Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w
przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanego obowiązku lub zmiany sposobu
zatrudnienia określonych osób, również prawo odstąpienia od umowy i naliczenia dodatkowo
kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia.
6. Nomenklatura CPV
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie 31 lipca 2020 r.
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
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1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunków:
Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków:
a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie:
- zrealizowanie co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na budowie ciągów
komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej na podbudowie z tłucznia, o powierzchni
minimum 1 000 m2 każde, w tym co najmniej jednego o nawierzchni granitowej,
- zrealizowanie co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na budowie oświetlenia
terenu, wraz z zasilaniem, w skład którego wchodziło co najmniej 20 lamp,
- zrealizowanie co najmniej 1 (jednego) zamówienia na roboty budowlane w strefie
ochrony konserwatorskiej.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego,
za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę,
b) Należy dysponować (oraz być w stanie to wykazać i udowodnić) co najmniej następującym
sprzętem:
- Koparką;
- środkiem do transportu urobku;
- płytą wibracyjną lub walcem statycznym lub walcem wibracyjnym;
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego,
za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców
składających wspólnie ofertę;
c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji:
- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej drogowej,
- osobą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Funkcje określone wyżej może pełnić 1 osoba, w przypadku posiadania odpowiednich
uprawnień.
Funkcję kierownika budowy może pełnić wyłącznie jedna z osób wskazanych w tiret
pierwszym lub drugim, pod warunkiem, że osoba ta posiada minimum 2 letnią praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk tych osób wraz z
informacją o ich kwalifikacjach zawodowych.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub
zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art.
20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego,
za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców
składających wspólnie ofertę.
2. Wykonawca, w myśl art. 22a ustawy, w celu spełnienia warunków określonych w ust. 1, może 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.
3. Zamawiający wskazuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 2, 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) 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.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ).
Rozdział 5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający zastrzega również fakultatywne warunki wykluczenia z postępowania, o których mowa
w art. 24 ust 5 pkt 1, 2, i 4 ustawy.
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:
Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie to składa odrębnie każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:
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, jeśli nie wskaże dostępności tych
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w formularzu ofertowym;
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału wskazanych w rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wskazanych w
rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ;.
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 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, wystawiony 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 w
poprzedzającym ustępie, 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. Terminy
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio jak w poprzedzającym ustępie.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania
Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do
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wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien
wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno
wynikać:
1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 2.
Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach
1. Stosownie do art. 36a ust. 1 ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować osobiście.
3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
oraz, jeśli są już mu znani, podać nazwę oraz adres tych podwykonawców.
4. Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania wobec
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia i którzy są już mu znani,
zamieszcza informacje o tych podwykonawcach również w oświadczeniu składanym na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego
w ofercie.
6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Przepisy tego ustępu stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których niespełnienia
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały
określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
Rozdział 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna):
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
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do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia
publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty, w których wartości podane będą w walutach innych niż
złoty polski zostaną one przeliczone wg kursów średnich walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych:
piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium można wnieść w formie:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015
4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć potwierdzenie
dokonania przelewu.
5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3 i 5, oryginał
dokumentu należy dołączyć do oferty (Zamawiający zaleca umieszczanie oryginału „luzem” - w
wewnętrznej kopercie lub koszulce, a do oferty załączanie kserokopii dokumentu, poświadczonej za
zgodność z oryginałem).
6. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 4 (gwarancji
ubezpieczeniowej), w przypadku gdy z treści dokumentu wynika, że w celu realizacji postanowień
gwarancji, niezbędne jest przedstawianie Gwarantowi oryginału gwarancji, oryginał takiego
dokumentu należy dołączyć do oferty zgodnie z opisem zawartym w ust. 5.
W pozostałych przypadkach (tj. gdy z treści dokumentu nie wynika konieczność przedstawiania
Gwarantowi oryginału) wystarczy załączenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pomimo
tego Zamawiający zaleca aby zawsze załączać oryginał gwarancji wadium.
7. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, musi ono
spełniać następujące wymogi:
1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
-------------------------------------------Strona 10

Znak Sprawy: ZP.271.04.2019
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest w postępowaniu wymagane).
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejszą. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Wadium musi być wniesione co najmniej na okres związania ofertą. W przypadku wadium
wnoszonego w formie innej niż pieniężna, należy pamiętać, że pierwszym dniem obowiązywania
wadium musi być dzień w którym przypada termin składania ofert.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie zabezpieczenie
było w postępowaniu wymagane);
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Rozdział 11. 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.
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. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia.
Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
będą pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.–Prawo pocztowe. Dopuszcza się porozumiewanie faksem pod numerem 71 3195 683 i drogą
e-mail na adres um@brzegdolny.pl, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, że pismo
wysłane przez Zamawiającego na nr faxu lub pod adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, oświadczy, iż ww. nie otrzymał.
3. Dla ofert, a tym samym dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 lub 3a
ustawy lub art. 26 ust. 2 lub 2f, dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp i rozdziale 11 ust. 4 SIWZ, wykonawca może przesłać drogą
-------------------------------------------Strona 11

Znak Sprawy: ZP.271.04.2019
elektroniczną podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu, na adres um@brzegdolny.pl.
5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 w sprawie przedmiotu zamówienia p. Sabina Bogdańska lub p. Zdzisław Jakubowski tel. (71) 319
51 17.
 w sprawie procedury zamówienia p. Daniel Luchowski tel. (71) 319 51 17, wew. 210
Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji
działalności gospodarczej lub – jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych – przez Pełnomocnika, przy czym do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego będzie wynikało uprawnienie osoby
lub osób do podpisania oferty. Jeżeli przedmiotowe dokumenty można uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, wykonawca podaje tylko adres URL witryny oraz jeśli jest to niezbędne odpowiedni kod
do pobrania dokumentu.
4. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Numeracja
stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym
wykonawca może nie numerować stron niezapisanych. W treści oferty winna być umieszczona
informacja o ilości stron.
7. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one
zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
8. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale;
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą;
4) Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub jako kopia (odpis)
poświadczona(-y) notarialnie;
5) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie
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mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru
zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl
przywołanego wyżej przepisu:
1) Ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
2) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa wyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego
zasadności tego zastrzeżenia.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od
pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
10. Opakowanie i adresowanie oferty.
1) Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która powinna być szczelnie zamknięta w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia, oznaczona danymi
Wykonawcy (nazwa i adres), zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem „Oferta w
przetargu nieograniczonym na Rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego. Nie otwierać przed
dniem 21 marca 2019 r.”,
2) Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona we wskazany w pkt 1 sposób, Zamawiający nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty bądź otwarcie
wadliwie oznakowanej oferty przed terminem składania ofert.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, najlepiej w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, z
dopiskiem „wycofanie”;
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy obowiązkowo zamieścić w zamkniętej kopercie,
zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, przy czym koperta powinna mieć dopisek
„zmiany”;
3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
12. 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
SIWZ;
3) Oferta musi być sporządzona:
d) w języku polskim,
e) w formie pisemnej.
13. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest
zamknięty, stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty):
1) Dowód wniesienia wadium;
2) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
3) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
4) Pełnomocnictwo (w przypadku gdy dotyczy);
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Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, w
terminie do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 12.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 8, w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 12.10
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty, wg kolejności wpływu, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach (jeśli Zamawiający wymagał ich podania).
7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Rozdział 15. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Stosownie do postanowień § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Zamawiający
informuje, że w związku z przyjętą zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar zostaje załączony
wyłącznie pomocniczo. Wykonawca ma prawo do jego dowolnej modyfikacji. Wykonawca nie ma
obowiązku załączania do oferty kosztorysów ofertowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) cenę netto,
zastosowaną stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto (netto+VAT) za wykonanie przedmiotu
zamówienia, które należy wyliczyć w oparciu o załączoną dokumentację projektową i wymogi SIWZ.
4. Wykonawca uwzględniając wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w cenie oferty ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić
inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty, a w szczególności koszty poniesione na:
1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz oświadczenie uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonująca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie
uprawnienia zawodowe;
2) protokoły badań i sprawdzeń;
3) przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,
4) sporządzenia badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych
w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów tych sieci;
5) wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaźników zagęszczania gruntu oraz wszelkich innych
badań wymaganych przez obowiązujące normy w przypadku stwierdzenia takiej konieczności
przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski;
6) przedstawienie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez: Zamawiającego, nadzór
autorski oraz nadzór inwestorski);
7) sporządzenie protokołów odbiorowych robót zanikających, wykonanie dokumentacji
powykonawczej z wszystkimi naniesionymi zmianami w toku budowy oraz ze spisem zawartości
poszczególnych teczek.
5. Należy pamiętać, że cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
6. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu prawidłowej wyceny
oferty.
7. Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
8. Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia jest objęty podstawową stawką podatku VAT, tj.
23%.
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9. 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. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze umowy
stanowiącej załącznik do SIWZ.
Rozdział 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny:
l.p. Kryterium
Opis
Waga – udział w ocenie
1
Cena
Cena oferty (z podatkiem VAT)
60 pkt
Okres gwarancji i
Okres gwarancji i rękojmi zaoferowany przez
2
40 pkt
rękojmi
Wykonawcę na formularzu oferty
2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto obliczona przez wykonawcę zgodnie
zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 15 SIWZ i podana w
„Formularzu ofertowym” (wg. wzoru zał. nr 1 do SIWZ).
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
Liczba punktów = Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/ Cena brutto oferty badanej x 60
3. W kryterium okres rękojmi i gwarancji ocenie poddany zostanie okres gwarancji i rękojmi
zaoferowany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Wykonawca powinien określić termin w
pełnych miesiącach.
Przyjmuje się, że:
1) zadeklarowanie w ofercie minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy) warte jest 0 punktów;
2) zadeklarowanie w ofercie okresu gwarancji z przedziału 37-42 miesięcy warte jest 8 punktów;
3) zadeklarowanie w ofercie okresu gwarancji z przedziału 43-48 miesięcy warte jest 16 punktów;
4) zadeklarowanie w ofercie okresu gwarancji z przedziału 49-54 miesięcy warte jest 24 punkty;
5) zadeklarowanie w ofercie okresu gwarancji z przedziału 55-59 miesięcy warte jest 32 punkty;
6) zadeklarowanie w ofercie 60 (lub więcej) miesięcy gwarancji warte jest 40 punktów.
4. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów
przyznanych w ramach wszystkich ustalonych kryteriów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie
oferty najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Rozdział 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy oraz
o wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie w postępowaniu
jest wymagane.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w
art. 94 ustawy.
3. Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.
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5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 24aa ustawy
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10 % ceny brutto podanej w ofercie (z
zaokrągleniem w dół do pełnych złotych).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148
ust. 2 ustawy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022
0100 0130 2001 0015.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium, na poczet zabezpieczenia. Zgoda będzie dorozumiana, w sytuacji, w której Wykonawca
wpłaci „brakującą” różnicę pomiędzy kwotą zabezpieczenia a kwotą wadium.
6. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o
gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
7. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane.
11. 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).
12. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem
każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe
zabezpieczenie.
13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w
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terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
16. Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego
zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy dokumentów gwarancyjnych nie mogą
poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Dlatego
też niedopuszczalne będą zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która wynika z dokumentu
gwarancyjnego, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub
niewykonania zamówienia (w szczególności przez żądanie przedstawiania specyfikacji
niewykonanych elementów umowy) lub takie, wg. których gwarant ma prawo do stwierdzenia, czy
zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Zamawiający zażąda
wykreślenia takich zapisów (i podobnych) z dokumentu, pod rygorem odmowy jego przyjęcia. W tym
celu Zamawiający wnosi, aby przed wystawieniem, treść dokumentu gwarancyjnego została
przesłana (najlepiej drogą mailową) celem oceny prawidłowości jego zapisów.
Rozdział 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 4 do SIWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
Rozdział 20. Inne informacje
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty
4. Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy;
4) przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego:
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”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym z siedzibą w
Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29 reprezentowany przez Burmistrza Brzegu Dolnego;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możne się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail iod.um@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
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 o numerze sprawy
ZP.271.04.2019 prowadzonego 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;
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
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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 osobowych1;
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 RODO2;
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.
7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna,
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

Wykonawcy

w toku

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też
postanowień SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
Rozdział 22. Załączniki do SIWZ
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik Nr 1
Formularz oferty
Załącznik Nr 2
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
publicznych
Załącznik Nr 3
Oświadczenie nt. grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4
Wzór umowy
Załącznik Nr 5
Dokumentacja projektowa

1

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
2
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.
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