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Numer sprawy: ZSCKR.26.4.2021.KD 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
- zwana dalej SWZ 

     

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Pzp 

(Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) 

 

 

 
Nazwa zamówienia: 

Roboty budowlane – Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  

Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu   

przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł oraz poniżej równowartości kwoty 

5 350 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Targ, dnia  23.09.2021 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

 
Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

 Adres Zamawiającego: ul. Kokoszków 71 

 NR TELEFONU: (18) 266 27 71.  

 Poczta elektroniczna [e-mail]:  zsckr@nowytarg.pl 

 Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.zsckr.nowytarg.pl 

Nazwa adresata: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

Adres ePUAP (identyfikator adresata): zsckr-nowytarg 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE 
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

 

1. Strona internetowa: www.zsckr.nowytarg.pl      
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio 

treści SWZ. 
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ. 

5. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy Pzp w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 
zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) 
ustawy Pzp) oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia, zwanej w dalszej 
treści SWZ.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Pzp 
oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp. W zakresie nieuregulowanym przez akty prawne 
ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

http://www.zsckr.nowytarg.pl/
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IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI: 

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji tj. 
stosując WARIANT I – zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem opracowania są roboty budowlane polegające na rozbiórce części zabudowań, 
stanowiących kompleks budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Rozbiórka spowodowana jest zamiarem budowy nowych obiektów 
oświatowych. Rozbiórki obejmować będą następujące obiekty: 

a) główny budynek szkoły – w części, z wyjątkiem fragmentu parteru w południowo-

zachodnim narożniku budynku, 

b) pawilon dydaktyczno-handlowy – w całości, 

c) kontenerowy budynek handlowy – w całości, 

d) podziemny zbiornik ppoż – w całości, 

e) utwardzenia terenu – w części bezpośrednio przylegającej do budynku objętego 

opracowaniem o pasie nie większym niż 1,5m szerokości, 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany  w: 

a) Dokumentacji projektowej (cześć opisowa i rysunkowa), 

b) Przedmiarze robót, 

c) STWiORB, 

d) Wzorze umowy 

e) Opisie przedmiotu zamówienia. 

W ramach przedmiotu umowy, oprócz realizacji zakresu wynikającego z w/w opracowań, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem   

na budowę/rozbiórkę z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

wymogami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa. 

2. Zapewnienia wymaganej przepisami prawa kadry osobowej w postaci m.in. uprawnionego 

kierownika robót rozbiórkowych oraz innych osób niezbędny dla realizacji zadania,  

3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia   

w roboczych konsultacjach i dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, 
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4. Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami 

BHP, organizacją placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 

bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

utylizację rozebranych materiałów, 

6. Opracować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem złożenia do 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

7. Opracować dokumentację powykonawczą, w formie operatu kolaudacyjnego, 

8. Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót. 

2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SWZ - Przedmiar robót, 
w załączniku nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa oraz w załączniku nr 10 do SWZ - 
STWiOR. 

3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień – Nazwy i Kody CPV:  

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia  

45.11.12.20.06 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

5.  Znaki towarowe (art. 99 ust. 5 ustawy pzp). Oferowany przez wykonawcę przedmiot 

zamówienia ma odpowiadać wymogom określonym w SWZ. Wszystkie wskazane w dokumentacji 

SWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został 

opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego 

procesu, lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, wskazuje się, iż służy to jedynie określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza 

oferowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. zawartych w kartach katalogowych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i SWZ pod warunkiem, że nie obniżą określonych 

dokumentacją projektową standardów, walorów użytkowych i estetycznych, będą posiadały 
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wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia 

zgodnie z oczekiwaniami określonymi zarówno w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót jak i w SWZ. Rozwiązania systemowe mogą być zastępowane 

jedynie poprzez równoważne rozwiązania systemowe, stanowiące kompletne rozwiązania. 

Wskazanie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu 

doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za 
jakość, zgodność z opisami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 
zamówienia. 

7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność   
 profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 
Uzasadnienie: Zamawiający odstępuje od podziału zamówienia na części, ponieważ taki podział 
groziłby zwiększeniem kosztów wykonania zamówienia (m.in. z uwagi na koordynację zadania), 
trudnościami technicznymi a także potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 
wykonaniu zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 20 grudnia 2021r.  

 

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między  
zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie. 

3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcją użytkownika systemu miniPortal 
dostępną na stronie:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf  
zawierającą wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w 
szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu 
oraz postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla wykonawcy. Wykonawca 
ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady 
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

uzależniony jest od parametrów technicznych systemu ePUAP oraz miniPortalu. 

7. 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 lub miniPortal. 

8. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, 

a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający 

i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED), identyfikatorem postępowania lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.  

10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki.  

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 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). 

12. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne 
i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje 
zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ 

13. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na 
platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń 
mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może 
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania 
i oznaczania czasu odbioru danych: 

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML 
z kodowaniem UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 
serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 
ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, 
czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 
doręczenia. 

 

 

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
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1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się pisemnie. 

2. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami (art. 61 ust. 2 ustawy Pzp): Dyrektor 
ZSCKR Pan Łukasz Fudala w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00 – 15:00.  

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym 
a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, SWZ, a także ofert. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach za-
mówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

Termin związania ofertą: do dnia 06.11.2021r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w  pkt 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, 
o której mowa w rozdziale VII pkt 5 SWZ, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem 
oferty. Składając ofertę wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji. 
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4. Wykonawca przygotowuje elektronicznie ofertę, podpisuje ją kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, szyfruje ją i wysyła do 
zamawiającego za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (oferta i każdy dokument oraz oświadczenie 
złożone wraz z ofertą w języku obcym wykonawca winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski)  z zachowaniem postaci elektronicznej, w formatach zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/y uprawnioną/e pod rygorem nieważności.  

7. Zamawiający dopuszcza następujące formaty archiwów: .zip, .7z oraz .rar. 
8. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 

własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia 
weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są 
przyporządkowane, może  go używać.  

9. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie 
opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy ePUAP. 

10. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie 
opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny 
chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 

11. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez 
wykonawcę podpisu. 

12. Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SWZ winny być zgodne z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn 
i wierszy. 

13. Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ 
 

2) Oświadczenie wstępne określone w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy 
z Wykonawców. 
 

b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór 
stanowi załącznik nr 3 do SWZ 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
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oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy 
z Wykonawców. 
UWAGA: Wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku polegania 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, przedstawia, 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzenie braku podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
 

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w rozdziale XVII SWZ (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, 
 

4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ, 
 

5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): 

Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi być podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. Pełnomocnictwo  
musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. 
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzenie stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 
 

6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - do reprezentowania wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

12. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 
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1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, 
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 
3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. 

 

13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku (osobny plik wraz z jednoznacznym 
zaznaczeniem polecenia „załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi część jawną, część skompensowaną do jednego pliku archiwum zip). 
 

14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. W takim przypadku Zamawiający zastosuje 
odpowiednio art. 223 ustawy Pzp.  
 

15. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia jakichkolwiek z przesłanek określonych 
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o kwocie jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
stronie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty 
został opisany w Instrukcji użytkownika. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani 
wycofać złożonej oferty. 

5. Zaleca się, aby Wykonawca oznaczył ofertę numerem ogłoszenia (BZP, TED), ID postępowania 
lub numerem postępowania nadanym przez zamawiającego. 

6. Termin składania ofert: 08.10.2021 r. godz.: 09:00 
7. Termin otwarcia ofert: 08.10.2021 r. godz.: 09:30 
8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce „deszyfrowanie” na miniportalu poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 
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9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

10. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym 
mowa w pkt. 6. 

 

XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj. 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
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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 wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)  wobec którego prawomocnie 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. 

 

FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 

2. Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ustawy Pzp. 

         Z postępowania o udzieleniu zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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1) 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 miejscach wszczęcia tej procedury (art. 
109 ust. 1 pkt 4). 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp 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 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. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 SWZ są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 SWZ nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale XVIII SWZ. 
 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa 
obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie 
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wynikającym z dokumentacji technicznej. Wszelkie upusty, rabaty winny być  od razu ujęte w 
obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną bez 
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 
Cena ofertowa musi zawierać również: koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na 
terenie objętym zamówieniem, koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia (w tym pomiary, atesty, certyfikaty, dokumentacja powykonawcza, 
inna dokumentacja którą Wykonawca uzna za niezbędną do prawidłowego wykonania robót). 

2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia, SWZ i projektowanych postanowieniach umowy. 

3. Cenę należy obliczyć: 
a) podając cenę netto, 
b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 
c) obliczając wysokość podatku VAT, 
d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT. 

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej 
specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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. 

6. W ofercie, o której mowa w pkt 5 Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
7. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach 
towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, za którą podejmuje 
się zrealizować przedmiot zamówienia.  

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydawać się będą rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastosuje 
odpowiednio art. 224 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający 
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zastosuje odpowiednio art. 248 oraz 251 ustawy Pzp. 
10. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy 

stanowiącymi załącznik do SWZ. 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT: 

Oferty oceniane będą według kryterium: 

L.p. Kryterium Waga 

1. Cena 60% ( 60% = 60,00 pkt) 

2. Kara umowna 40% ( 40% = 40,00 pkt) 

* Wg zasady 1% = 1 pkt 

 

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.  

Ad. 1 - Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru: 

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena. 

        *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.  

Ad. 2 – Kryterium „Kara umowna”:  

Kryterium „Kara umowna” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę   

w formularzu ofertowym wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy. Minimalna wysokość kary umownej (wymagana przez Zamawiającego) wynosi 

0,2% wartości brutto umowy, a maksymalna 0,6% wartości brutto umowy.   

Wykonawca w formularzu ofertowym może zadeklarować następujące wartości wysokości kary 

umownej: 0,2% wartości brutto umowy, 0,3% wartości brutto umowy, 0,4% wartości brutto 

umowy, 0,5% wartości brutto umowy, 0,6% wartości brutto umowy.  

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę wysokości kary umownej, 

według następujących zasad:  

− za zadeklarowanie kary umownej w wysokości 0,2% – 0 pkt;  

− za zadeklarowanie kary umownej w wysokości 0,3% – 10 pkt;  

− za zadeklarowanie kary umownej w wysokości 0,4% – 20 pkt;  

− za zadeklarowanie kary umownej w wysokości 0,5% – 30 pkt;  
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− za zadeklarowanie kary umownej w wysokości 0,6% – 40 pkt;  
 
W kryterium „kara umowna” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.  
Wykonawca, który zadeklaruje wysokość kary umownej powyżej 0,6% otrzyma maksymalną liczbę 
punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 40 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który 
zadeklaruje wysokość kary umownej poniżej 0,2%. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje 
wysokości kary umownej Zamawiający uzna, że została zaproponowana najniższa wysokość kary 
umownej wymagana przez Zamawiającego, tj. 0,2% (Wykonawca uzyska 0 pkt). 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która za ww. kryterium uzyska najwyższą ilość 
punktów. 

 

XV. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące:  

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca spełni w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu 

ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   

w tym okresie – minimum jedną robotę budowalną polegającą na rozbiórce budynku lub jego 

części, której wartość była nie mniejsza niż 50 tys. złotych brutto. 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość 

zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę 

wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni 

z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania 

2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
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przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 

116 ust. 2 ustawy Pzp). 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa pkt 1 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, do który realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując 

warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia 

zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy). 

6. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale XVIII SWZ. 

 

XVI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, 
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH 
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
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5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) 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. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz - jeżeli 
dotyczy- kryteriów selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ także 
oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty 
wymienione w rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 2) SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że 
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

10. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi 
zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie żądał, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, 
jeżeli są już znani.  

12. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 11, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
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przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 

XVII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE): 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenia o których mowa w  rozdziale XVIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. 

b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 3 i 4 SWZ wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy (jeżeli dotyczy). Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem 

dowodowym. 

c) zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa w rozdziale XVIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki 
dowodowe, o których mowa: 

− w rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 1) SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, 
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku 

− w rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 2) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XVIII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert: 

a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1 Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 1 oraz 2 do SWZ. 
1.2 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 1 lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
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bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

1.3 Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym mowa w pkt 1 nie może służyć 
potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

1.4 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
oświadczeń, o którym mowa w pkt 1. 

1.5 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 budzi wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących 
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia): 

 
1) Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
 
1.1)  Wykazu 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, oraz 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. W przypadku składania 
oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 6 do swz. 

 
2) Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
 
2.1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w przypadku oferty składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod 
określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający 
może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. 

3. 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 podmiotowych środków dowodowych. 

4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego. Dokumenty 
te powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, 
o którym mowa w pkt 1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

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

8. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

9. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków dowodowych nie może służyć 
potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

10. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
podmiotowych środków dowodowych. 

11. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

12. Oświadczenia o których mowa w pkt  1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

13. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 
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14. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument 
elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
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 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 

również notariusz. 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. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzono 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.  
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
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elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Oświadczenia wskazane w pkt 1 i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem 
komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale VII SWZ. 

17. W przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w pkt 1 SWZ lub podmiotowe środki 
dowodowe 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. 

18. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

19. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 
 

XIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95:  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę   
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  
 
Wszystkie czynności wskazane w dokumentacji technicznej w tym wykonanie prac 
fizycznych oraz operatorów sprzętu. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących 
obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne                                      
w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, projektantów 
poszczególnych branż, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych   
i innych; 
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2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane    
w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności  
w trakcie realizacji zamówienia: 
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

- datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (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 1997r.   
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1  bez adresów, nr PESEL 
pracowników). 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; 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne   
i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę   
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy   
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (4% ceny 
całkowitej podanej w ofercie ) zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 255 
ustawy Pzp. 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 
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2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia   
i wymagania zawarte w SWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego  zostanie zawarta z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie następujących okoliczności: 

 
1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach; 

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części 
przedmiotu umowy z powodu technologii prac, normami lub innymi przepisami   
(np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych czy pracę na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu, oberwanie 
chmury, gradobicie, obfite opady śniegu itd.), przy czym informacja   
o wspomnianych warunkach atmosferycznych musi być dokonana wpisem inspektora 
nadzoru  w dzienniku budowy; 

b) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji,  
w szczególności: przekroczenie   zakreślonych   przez   prawo   terminów   wydawania   
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez 
organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; 

c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano   
w opisie przedmiotu zamówienia; 

d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają; 

e) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 
wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak 
możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 
awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami 
mieszkańców. 

f)   niedających się przewidzieć w dacie zawarcia umowy zmian sytuacji finansowej    

Zamawiającego będącej wynikiem wprowadzonych przez rząd RP regulacji dotyczących 

epidemii COVID-19, mających wpływ na finasowanie zadań oświatowych. 

1.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
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spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej  
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,   
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem robót, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie 
oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub materiałowych; 

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

1.3 Zmiany osobowe: 

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy;  

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 

d) zmiana osób realizujących zamówienie (kierowników robót) pod warunkiem,   
że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; 

e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli 
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców)  w 
trakcie składania ofert. 

1.4 Pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
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zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez wykonawcę; 

b) zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy np. na skutek pojawiających się możliwości dofinansowania robót ze źródeł 
zewnętrznych, zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  o dofinansowanie projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

c) zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury 
przejściowej /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur 
przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy 
Zamawiającego; 

d) inna niż wymienione „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia) 
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz i dokumentacją; 

e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej,  w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

f) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego   
(np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 
możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). 

4.5   Zmiany związane w wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących epidemii 
COVID-19 (w każdym przypadku) 

 

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim 

Wykonawcom informacje określone w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 59 ustawy Pzp może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w ustawie Pzp (o ile jest wymagane). 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy Pzp 

może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 

308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia 

o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wnoszenia odwołań: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w lit. a. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie 
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 

albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

10. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
 im. Augustyna Suskiego 

 

Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71 
www.zsckr.nowytarg.pl  zsckr@nowytarg.pl 

NIP 735-00-18-091    REGON 000097985 
 

 

32 
 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7)   wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2)  dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

11.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

 

XXVI. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
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5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 
ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą  
w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 

w art. 93 ustawy Pzp. 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 
 

1.  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”, 

informujemy, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu pod adresem: ul. Kokoszków 71, 34-400 

Nowy Targ, tel.:(18) 266 27 71. 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wskazany przez jednostkę; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - 

Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 

Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: 

ZSCKR.26.4.2021.KD, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie  z art. 275 ust. 1; 

▪ 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 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawą 

Pzp”;   
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▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 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. 

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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

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

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

XXVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

Integralną częścią SWZ są następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1  – Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
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4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy); 

5. Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania (jeżeli dotyczy); 

6. Załącznik nr 6 – Wykaz robót; 

7. Załącznik nr 7  – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót; 

9. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa; 

10. Załącznik nr 10 – STWiOR. 

11. Identyfikator postępowania. 
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Załącznik Nr 1 do SWZ 

OFERTA 

WYKONAWCA 1: ............................................................................................................................................... 

adres: ............................................................................................................................................... 

                      Tel. ......................................................................  

REGON ...................................................... 

 

NIP ......................................................... 

e-mail ...................................................... 

1. Zobowiązania wykonawcy - składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.: Roboty budowlane - Rozbiórka 
części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego                      
w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oświadczam/-y, że oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: 

Cena oferty netto ...…………..…........ złotych * 

(słownie:................................................................……………………………….............................................…) 

Stawka podatku VAT.…....% 

Cena oferty brutto ......…………..………... złotych * 

(słownie:.............................................................…………………………………….........................................…) 

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert: 

Oświadczam/-y, że deklaruję następującą wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia   

w realizacji przedmiotu umowy ………………………………………………………….* 

/ wypełnić zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ / 
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3. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest 

.......... …........ .….. tel. kontaktowy: .......... .…......... .........., faks: .....….... .......... .......…, e-mail:  

4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia. 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

3) Oświadczamy, że postanowienia określone w projektowanych postanowieniach 

umowy/projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4) Oświadczam, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 KK, że wszystkie 

złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i 

prawny na dzień sporządzania oferty. 

5) Zamawiający na podstawie art. 274 ust 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) 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 dnia 17 lutego 2005 r.   

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 

wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków.  

Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa 

w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty 

dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny pod adresem: 

https://sip.lex.pl/#/document/17181936?cm=DOCUMENT
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www.ms.gov.pl lub odpis z CEIDG RP pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl.  

Jeżeli dane należy pobrać z innych niż wyżej wskazane bezpłatne bazy danych, należy wskazać 

dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6) Oświadczamy że, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu3) 

5. Wykonawca jest (odpowiednie zaznaczyć): 

□ mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów euro), 

□ małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów euro), 

□ średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 

50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro). 

…………………………………………. /inny/ 

data ….................................... 

   

............................................................... 

                  podpis i pieczęć Wykonawcy 

                       lub upełnomocnionego 

                  przedstawiciela Wykonawcy 

1) Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

http://www.ms.gov.pl/
http://www.prod.ceidg.gov.pl/
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(Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, 34-400 ul. Kokoszków 71, 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem ido@zsckr.nowytarg.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b i c i  art. 9 ust.1 i ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa określonymi w 
ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,   
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa. 

2) Rozporządzenie 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). 

3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

..................................................... 

      Nazwa i adres wykonawcy 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - 

Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 

Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

prowadzonego przez DYREKTORA ZSCKR oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 

1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

 

data ….................................... 

............................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 

      lub upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………….** ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
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wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze  

…………………………………………………………………………………………..………………………………...…………...........……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

** wypełnić jeśli dotyczy 

 

 

 

data ….................................... 

............................................................... 

    podpis i pieczęć Wykonawcy 

          lub upełnomocnionego 

      przedstawiciela Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA                                

(jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………….…………  

                                                                (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie - art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Pzp  z postępowania o udzielenie zamówienia. 

data ….................................... 

............................................................... 

                  podpis i pieczęć Wykonawcy 

                       lub upełnomocnionego 

                  przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

data ….................................... 

............................................................... 

                  podpis i pieczęć Wykonawcy 

                       lub upełnomocnionego 

                  przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

..................................................... 

      Nazwa i adres wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - 

Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna 

Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

prowadzonego przez DYREKTORA ZSCKR oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:                                                                                      

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w rozdziale XV ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

data ….................................... 

    

.............................................................. 

                  podpis i pieczęć Wykonawcy 

                       lub upełnomocnionego 

                  przedstawiciela Wykonawcy 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

(jeżeli dotyczy) 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SWZ Rozdział XV ust. 1, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………...…………….……………………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………………… 

                                                                               (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

data ….................................... 

          

.............................................................. 

  podpis i pieczęć Wykonawcy 
           lub upełnomocnionego 
    przedstawiciela Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

data ….................................... 

...................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy                       

lub upełnomocnionego                   

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………………… 
 
..………………………………………………… 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) (Wariant I – brak negocjacji) ustawy Pzp, którego 

przedmiotem są: Roboty budowlane - Rozbiórka części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  

Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71                           

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonego przez DYREKTORA ZSCKR, oświadczam, co 

następuje: 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..………… 

 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..…………  

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

  

Wykonawca: 
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…………………………………………………..…..………… 

 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.  

                                 ……………………………………………………………..                                                                                        

               (podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

                   do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Z  O  B  O  W  I  Ą  Z A  N  I  E 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
………………………………………….…………………………………………………………….………………………………………………..…… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby- pełna nazwa/firma, adres, REGON, NIP/PESEL podmiotu na zasobach którego 
polega wykonawca) 

o ś w i a d c z a m(/y), 
działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe (tj. wiedza i doświadczenie lub osoby zdolne do 

wykonania zamówienia) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa Wykonawcy)  

Przy wykonaniu zamówienia pod nazwą: Roboty budowlane - Rozbiórka części zabudowań Zespołu 
Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu   
przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Oświadczam, iż: 
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą: …………………………………………………………………………………………………….. 

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.  

              ….……………………………………………………………..                                                                                      
                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu 

trzeciego) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane - Rozbiórka 

części zabudowań Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego                            

w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

 

  Wykonawca: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
Lp.  Nazwa 

zadania i nazwa 

podmiotu 

zlecającego 

Rodzaj robót 

i miejsce wykonania 

Wartość 

robót 

(w zł brutto) 

Data 

wykonania 
Doświadczenie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

 

 

 

 

   
własne/ 

innych podmiotów* 

  

 

 

 

 

  
własne/ 

innych podmiotów* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA: 

W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z doświadczenia innych podmiotów, 

winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych, że podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. 

 

 

…………….…… (miejscowość), dnia …………..…….… r.  

      ………..……………………………………………………………..                                                                                        

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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