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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej: SWZ) 
 

 
Oznaczenie sprawy: KI.ZP.271.16.2022 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce 
tel.  77 485 30 21 

REGON: 531412875 
NIP: 748-14-96-365 

 
Godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30-17:00 
wtorek-czwartek: 7:30-15:30 
piątek: 7:30-14:00 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/  

        http://www.bip.glubczyce.pl  
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Adres strony internetowej: http://www.glubczyce.pl  
Adres poczty elektronicznej: wki@glubczyce.pl 
Elektroniczna skrzynka podawcza e-Puap: /al1q337jj2/SkrytkaESP 
 
ID postępowania na BZP: 2022/BZP 00344742/01 
 
 

Nazwa zamówienia: 
Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice. 

 
 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.). 
 
 
 

     Zatwierdził: 
 

     Z up. Burmistrza 
     Zastępca Burmistrza 

 
                             Kazimierz Bedryj 

 
 
 

Głubczyce, dnia 13.09.2022 r. 
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I. Informacje ogólne 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp. 
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 
 
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.  
c) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:  
    - spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ, 
    - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz  
      art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  
      przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa  
      narodowego, 
    - złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
    W takim przypadku: 

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 
potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118 - 123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 
potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5 i 7 
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.  
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: 
- Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 
7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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3. Komunikacja w postępowaniu 
 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl  
zwanej dalej Platformą oraz ePuapu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w 
rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 8 do 
SWZ. 
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z 
Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 8 do SWZ). Instrukcja została zamieszczona 
także bezpośrednio na ww. Platformie. 
 
4. Wizja lokalna 
 
a) Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego.  
 
5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  
 
Powody niedokonania podziału: 
 
Z uwagi na charakterystykę zadania, tj. roboty budowlane objęte jedną decyzją - pozwoleniem na 
budowę, nie ma możliwości podziału zadania na części, gdyż groziłoby to nadmiernymi trudnościami 
technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne 
części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i uzyskaniu 
właściwych parametrów. Podział zadania na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie, tj. nie 
zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.  
 
6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy 
Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 
7. Katalogi elektroniczne 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.  
 
9. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp.  
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10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp/ 
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na 
dodatkowe dostawy, do wysokości 20% wartości zamówienia.  
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego 
zamówienia publicznego. 
 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ustawy Pzp. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).  
 
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), 
dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.  
b) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja 
parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice. 
c) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a 
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
d) Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.  
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na stronie nr 28 SWZ.  
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel 
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu 
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innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim 
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2  RODO. 
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z 
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu 
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 
- obowiązek informacyjny wynikający w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w 
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.  
h) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w 
postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do 
SWZ.  
i) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, 
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych 
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.  
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania 
od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 
RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych 
osobowych podlegających przetwarzaniu),  Zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać 
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania. 
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 
2 rozporządzenia 2016/679.  
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.). 
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II. Wymagania stawiane wykonawcy 
 
1. Przedmiot zamówienia 
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w 
miejscowości Pomorzowice. 
2) Wspólny Słownik Zamówień:  
45000000-7  Roboty budowlane. 
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 
45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych. 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne. 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych. 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty. 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych. 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych. 
45261400-8 Pokrywanie. 
45261410-1 Izolowanie dachu. 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe. 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
45262110-5 Demontaż rusztowań. 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań. 
45262300-4 Betonowanie. 
45262310-7 Zbrojenie. 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. 
45262360-2 Cementowanie. 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków.  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.  
45262522-6 Roboty murarskie. 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane. 
45262620-3 Ściany nośne. 
45320000-6 Roboty izolacyjne.  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej. 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4 Tynkowanie. 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych. 
45421112-2 Instalowanie ram okiennych. 
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45421120-1 Instalowanie progów.  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien. 
45431000-7 Kładzenie płytek. 
45442100-8 Roboty malarskie. 
45442110-1 Malowanie budynków. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:  
- kompleksowy remont kaplicy pałacowej - roboty konstrukcyjne, roboty z zakresu konserwacji i 
odtworzenia detalu architektonicznego, roboty tynkarskie i malarskie, roboty pokrywcze blachą 
tytancynkową; 
- instalacje elektryczne - wykonanie oświetlenia i iluminacji; 
- wykonanie nowych alejek; 
- montaż małej architektury. 
 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji 
i odbioru określają: 
- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 7 do SWZ, 
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SWZ, 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 10 do SWZ, 
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SWZ. 
 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, 
a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy 
Pzp. 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również (fakultatywnie - jeżeli dotyczy):  
1) Kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w 2-ch egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z  
     zestawieniem ilości podstawowych; 
3) Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót  
     ujętych w przedmiarze robót; 
4) Wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory  
     instalacji, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji  
     technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót); 
5) Wykonawca dokona urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy i  
    oznakuje miejsca wykonywania robót, jak również zabezpieczy miejsca składowania materiałów; 
6) Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu       
     ustawy o odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas  
     realizacji zadania; 
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia  
      spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji  
      znajdujących się na terenie budowy. 
 
4) Gwarancja i rękojmia 
- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 
miesięcy.  
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy - okres rękojmi za wady jest równy okresowi 
gwarancji jakości.   
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2. Rozwiązania równoważne 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i przedmiarze robót z nazwy urządzenia, materiały lub rozwiązania należy rozumieć jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w 
przypadku wskazania z nazwy materiałów (wyrobów) lub rozwiązań Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie równoważnych rozwiązań lub materiałów nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, 
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami 
potwierdzającymi tą równoważność.  
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 
stosunku pracy 
 
Zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu na 
roboty budowlane, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót 
budowlanych związanych z realizacją zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 
 
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: cały zakres robót objęty zamówieniem. Szczegółowy zakres robót określa 
dokumentacja projektowa, przedmiar robót, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: 
Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia, które Wykonawca przedkłada na żądanie Zamawiającego lub załącza do 
rozliczenia końcowego w oparciu o §8 pkt. 3 umowy. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację, że 
roboty wykonane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.  
 
Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób 
wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane 
działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi może wykonywać osoba pełniąca 
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję w budownictwie mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawienia budowlane. Uprawnienia budowlane przyznawane 
są imiennie. W związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane 
nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.  
 
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 
zatrudnianiem osób: 
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym 
niż 7 dni, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy/umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa powyżej (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresu zamieszkania, numeru PESEL pracownika, wysokości wynagrodzenia, itp.). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
 
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób: 
W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w stopniu nie 
mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie dokumentów lub 
oświadczeń wskazanych powyżej, może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z 
winy Wykonawcy, zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy i naliczeniem kary umownej w 
wysokości określonej w §9 ust. 1 pkt 8 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone 
na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionym 
powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.  
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w 
art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.  
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 
Zamawiający nie żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe. 
 
6. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 60 dni od dnia podpisania 
umowy/udzielenia zamówienia. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego na podstawie art. 112 
ustawy Pzp, dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SWZ. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego 
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załącznik nr 2 do SWZ. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz który przez co najmniej 18 
miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia podstępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na rewitalizacji parku, w szczególności 
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej oraz prac związanych z małą 
architekturą na łączną wartość 500 000,00 zł brutto. 
 

8. Podstawy wykluczenia 
 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp, tj.: 
Art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
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wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
Art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; 
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
dowodów;  
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 



 13  

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3.  
 
UWAGA: Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w 
konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 
podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 
 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
1) Dokumenty składane razem z ofertą: 
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II 
podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 
wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 
(Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ). 
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
4. Oświadczenie składają odrębnie: 
- Wykonawca /każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby Wykonawcy; 
- Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
Podwykonawcy. 
5. Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 
pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
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postępowanie Wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, 
że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.  
 
6. Do oferty Wykonawca załącza również: 
 
a) Pełnomocnictwo 

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy. 

• W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z  
   nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

 
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu 
do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 
 
b) Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ)  
 
Wymagana forma: 
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 
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c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) 
 
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 
Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 
 
d) Wadium 
 
Wymagana forma: 

• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego 
dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału 
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w 
pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert. 

 
e) Wykaz rozwiązań równoważnych - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z 
jego opisem lub normami. 
 
Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w 
toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone 
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietni 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 
 
g) Projekt umowy z kartą gwarancyjną  
 
Wykonawca do oferty winien załączyć zaakceptowany projekt umowy z kartą gwarancyjną, jako 
zatwierdzenie jej treści i warunków.  
 
Wymagana forma: 
Projekt umowy z kartą gwarancyjną musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku gdy akceptacja projektu umowy z kartą gwarancyjną została sporządzona jako dokument 
w postaci papierowej i opatrzona własnoręcznym podpisem i zaparafowana, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 
 
h) Kosztorys ofertowy szczegółowy 
 
Wykonawca dołącza do oferty kosztorys ofertowy, który należy sporządzić metodą kalkulacji 
szczegółowej wg zasad opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 867 z późn. zm.).  
Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji 
przedmiaru. Dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w 
przedmiarze - zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót 
określonych w danej pozycji przedmiaru.  
Wykonawca w kosztorysie ofertowym ma obowiązek stosować koszty pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 
r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1595) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest 
realizowane zamówienie. Zastosowanie stawek niższych niż określone w przepisach ustawy oraz 
rozporządzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 
Wymagana forma: 
Kosztorys ofertowy musi być złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
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organizacyjnej lub innym dokumencie.  
W przypadku gdy kosztorys ofertowy został sporządzony jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 
 
2) Dokumenty składane na wezwanie 
 
Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do 
SWZ, 
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, 
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;  
e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 
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f) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie c, d, e składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne; 
2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. 
g) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o  braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej sanej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  
 
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 
 
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 
 
Wymagana forma: 
 
Dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie.  
 
10. Wymagania dotyczące wadium 
 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania 
ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander 
Bank Polska S.A., numer rachunku 94 1090 2154 0000 0005 6000 0129 z dopiskiem: „wadium w 
postępowaniu na: Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości 
Pomorzowice”. 
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem 
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego, termin uznania 
rachunku Zamawiającego).  
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci 
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dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę 
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub 
poręczeniu musi być Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze 
pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot 
wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
 
11. Sposób przygotowania ofert 
 
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert: 
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 
podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i 
zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/  
b) Zasady rejestracji na Platformie: 
W celu złożenia oferty bądź komunikowania się z Zamawiającym za pośrednictwem platformy 
miniPortal, Wykonawca musi mieć założone konto na platformie ePuap. Wykonawca posiadający konto 
na ePuap ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i 
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 
(ePuap). Dalsze postępowanie opisane jest szczegółowo w instrukcji obsługi platformy dostępnej pod 
adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf . 
c) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: 

• Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

• Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” 
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

• Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim. 
• Ofertę, wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym. 
• Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do 
SWZ, formularz ofertowy, dokument potwierdzający wniesienie wadium - w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, kosztorys ofertowy szczegółowy i pozostałe niezbędne dokumenty wymienione w 
niniejszej SWZ, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

• Dokładne zasady i instrukcje, w tym szczegółowy opis czynności zawarte są na stronie:  
       https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
• Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować.  

• Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB. 

• Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę, zostaną odrzucone.  
d) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w 
rozdziale II podrozdziale 9 SWZ. 
e) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w 
przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy stanowiącej załącznik 
nr 8 do SWZ. 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na 
podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. 
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 867 z późn. zm.). 
Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji 
przedmiaru. Dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w 
przedmiarze - zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót 
określonych w danej pozycji przedmiaru. Wykonawca w kosztorysie ofertowym ma obowiązek stosować 
koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. 2021 poz. 1690) lub przepisów odrębnych 
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie. Zastosowanie stawek niższych 
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niż określone w przepisach ustawy oraz rozporządzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
Godzinowe stawki robocizny powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia, w 
tym w szczególności obligatoryjne obciążenia płac. W kalkulacji ceny oferty Wykonawcy uwzględnione 
powinny być zatem pełne koszty pracy, w tym pozapłacowe koszty pracy i jednocześnie przyjęte koszty 
pracy powinny pokrywać wynagrodzenie pracowników co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu 
za pracę.  
3. Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z zakresem 
określonym w przedmiarach robót i uwzględniać wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 
wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz niniejszej SWZ, jak również obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty robót towarzyszących oraz prac tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania zamówienia, będą to między innymi koszty robót przygotowawczych, 
robót porządkowych, zabezpieczeń istniejących elementów obiektu budowlanego oraz zainstalowanych 
urządzeń, stosownych zabezpieczeń, utrzymania zaplecza, oznakowania robót, naprawy szkód i 
ponoszenia opłat z tytułu dostawy wody i energii elektrycznej. 
5. Cena brutto zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał 
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Cena brutto 
zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie 
inne koszty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy.  
6. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest 
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą 
wielkości mniejszych niż 1 grosz. 
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po 
przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak 
wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie 
można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty mniejszej niż jeden grosz. 
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone 
jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji 
Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 
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10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ � Formularz 
oferty. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego. 
 
III. Informacje o przebiegu postępowania 
 
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy miniPortal, za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji”, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej: 

• Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020r . w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 

• Celem prawidłowej obsługi platformy zakupowej należy posiadać sprzęt komputerowy z 
podstawowym oprogramowaniem biurowym oraz dostęp do Internetu. Nie ma wymagania 
posiadania specjalistycznych programów czy urządzeń. Ze strony Zamawiającego 
korespondencja odbierana i wysyłana jest zgodnie z zakresem obowiązków poszczególnych 
pracowników na sprzęcie urzędowym. Wymagania te zapewniają powszechny dostęp do 
postępowania, zapewniają integralność, autentyczność i poufność przekazywanych informacji.  

 
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za 
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do 
Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 
 
4) Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami 

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
Katarzyna Chuchro - inspektor Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego  
tel. 77 485 30 21 wew. 246 

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 
Izabela Majcherczyk - podinspektor Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego 
tel. 77 485 30 21 wew. 230 
 

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2022 r. do godz. 10:00. 
2) Sposób składania ofert: 
� za pośrednictwem Platformy 
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 
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Platformie ofert. 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
    a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  
    gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
    b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
3. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.10.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i 
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1. Cena oferty brutto 60% 
2. Okres gwarancji 40% 
 Razem: 100% 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej. 
 
CENA OFERTY BRUTTO - 60% 
Cena będzie oceniania metodą punktową wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa * 100 pkt * Znaczenie kryterium 60% 
Cena oferty badanej 

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
OKRES GWARANCJI - 40% 
Okres gwarancji będzie oceniany metodą punktową wg wzoru: 

Okres gwarancji oferty badanej * 100 pkt * Znaczenie kryterium 40% 
Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert 

Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. Okres 
gwarancji i rękojmi za całość zamówienia udzielony ponad 60 miesięcy nie będzie dodatkowo 
punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60-miesięczny. 
 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium okresu gwarancji. 
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za 

okres gwarancji (maks. 40) 
 
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy. 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego: 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadkach określonych w 
obowiązujących przepisach prawa w szczególności art. 455 ustawy Pzp oraz w niżej wymienionych 
przypadkach: 
1) zmiany terminu realizacji z powodu: 
 a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, np. klęsk  
                 żywiołowych, sytuacji kryzysowych wywołanych COVID-19, bądź innymi chorobami  
                 zakaźnymi, itp. 
 b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są  
                 konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
 c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia     
                 proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla  
                 Zamawiającego, 
 d) wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem  
                 umowy pomimo zachowania należytej staranności, 
 e) niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu  
                 umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami), 
 f) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  
                 spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami  
                 organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili  
                 zawarcia umowy, 
2) zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli będzie to 
uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu; 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
            a)   stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
            b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  
                  godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  
                  wynagrodzeniu za pracę; 
          c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
                   wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; 
          d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których  
                 mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  
                 z 2020 r. poz. 1342)  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  
2. Strony zgodnie oświadczają, że możliwa jest zmiana umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 
ustawy Pzp dotyczącej zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą zakresu wykonania przedmiotu umowy 
w przypadku: 
 a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części robót, 
 b) niewykonania przez Wykonawcę części robót, 
jeżeli zmiana nie zmniejsza istotnie (tj. o więcej niż 30% wartości umowy) zakresu wykonania 
przedmiotu umowy.  
3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w 
następujących przypadkach: 
1) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w 
rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne 
zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane 
wynikające ze zmian w rejestrach publicznych; 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
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przedmiotu zamówienia; 
3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; 
4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań projektowych; 
5) zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie 
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 
Zamawiającego. 
4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1.2) i pkt. 2 lit a i b nastąpi na podstawie wyceny 
odpowiednio robót niewykonanych lub różnicy w robotach zamiennych dokonanej w oparciu o stawki, 
ceny jednostkowe, narzuty i materiały kosztorysu Wykonawcy przygotowanego zgodnie z 
postanowieniami SWZ i zaakceptowanego przez Zamawiającego, a w przypadku ich braku 
wynegocjowanych przez strony niniejszej umowy. 
5. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 
Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i pod rygorem nieważności. 
Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane.  
 
 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Powody ustalenia zabezpieczenia w wysokości większej niż 5 % - nie dotyczy.  
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w 
jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 
2 ustawy Pzp. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane świadczenia. 
5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane; 
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi, 
liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.  
7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego w banku Santander Bank Polska S.A. numer rachunku 94 1090 2154 0000 0005 6000 
0129, tytuł przelewu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na: Rewitalizacja 
parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice.” 
8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy - do 



 26  

chwili jej podpisania. 
9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 
zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
11) 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. 
12) Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
13) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy 
co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w 
przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 
5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.  
 
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie 
zawarcia umowy. 
 
2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający ma prawo żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców,  w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 
płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia. 
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez 
Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.  
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Załączniki do SWZ: 
załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w   
                         postępowaniu, 
załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych, 
załącznik nr 4 - wykaz osób, 
załącznik nr 5 - zobowiązanie innych podmiotów, 
załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
załącznik nr 7 - projekt umowy z kartą gwarancyjną i załącznikiem (klauzula RODO), 
załącznik nr 8 - instrukcja użytkowania miniPortal i ePuap, 
załącznik nr 9 - przedmiar robót, 
załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa. 
 
Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głubczyc w składzie: 
 
1. Przewodniczący komisji:      Jarosław Horodecki        ......................................................................... 
 
 
2. Członek komisji:                   Katarzyna Chuchro          ......................................................................... 
 
 
3. Sekretarz komisji:                Izabela Majcherczyk        ......................................................................... 
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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 Głubczyce z siedzibą w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Andrzej Pawłowicz, e-mail: rodo@apawlowicz.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego KI.ZP.271.16.2022 Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w 

miejscowości Pomorzowice, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp; 

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

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z 

późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 zautomatyzowany, stosownie do art. 

22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); 

− 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 (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);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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