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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/


Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośredniego związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

1. Adres strony internetowej Zamawiającego www.chotcza.pl 

2. Adres stron internetowych prowadzonego postępowania: 

https://bip.chotcza.pl/index.php?id=23, 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz https://ezamowienia.gov.pl  

3. Adresy strony internetowej na której zamieszczone będą zmiany, wyjaśnienia SWZ oraz 

inne dokumenty bezpośrednio związane z prowadzeniem postępowania: 

https://bip.chotcza.pl/index.php?id=23 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

a) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Chotcza, Chotcza - Józefów 60, 27 – 312 Chotcza 

b) Adres internetowy: www.chotcza.pl 

c) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 

września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, a wartość zamówienia nie 

przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, ze zm.) dalej Pzp 

2. Podział zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na 

części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych , o których 

mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

3. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty 

wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

4. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp 

5.  Katalog elektroniczny: Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci 

katalogów elektronicznych 

6. Umowa ramowa; Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy 

ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 ustawy Pzp 

7. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp: Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp 

 

 

http://www.chotcza.pl/
https://bip.chotcza.pl/index.php?id=23
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://ezamowienia.gov.pl/
https://bip.chotcza.pl/index.php?id=23
http://www.chotcza.pl/


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów  

o dł. 995 mb” 

 

Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze 

1) Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie 

równinnym – dł. 995 mb 

2. Podbudowy 

1) Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych ( 995 m x 3,50 m + rozjazd 140m2) 

x2 – 7245 m2  

2) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość 

warstwy 5 cm bez odwozu urobku (wpięcia do istniejącej nawierzchni) (20 m x 

3,50m) – 70 m2 

3) Mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych 

(995m x 3,50 m +rozjazd 140 m2) – 3465 𝒎𝟐  

3. Nawierzchnie  betonu asfaltowego  

1) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr . 3 cm (75 kg /𝑚2) , warstwa 

wyrównawczo-wiążąca z AC 16P (995 mb x 3,50 m + rozjazd 140 m2)  - 271,69 t 

2) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna z AC 

8S  (995 m x 3,50m +rozjazd 140 m2) dla ruchu KR-1/2 – 1990 m2 

4. Roboty wykończeniowe 

1) Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.7 cm szer. 1,00 m (995 mb x 1,00 m )x 2 – 

1990 m2 
Kody CPV: 

1) Główny: 

2) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania 

nawierzchni dróg 

3) Uzupełniające: 

45 10 00 00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45 23 31 20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ: 

Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik Nr 2 Przedmiar robót 

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty 

budowlane  - Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji dla robót budowlanych, 

jednak nie może być krótszy niż 36 miesięcy, a nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania 



przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania ( bez uwag) protokołu końcowego.  

W sytuacji wniesienia uwag do protokołu przez Zamawiającego ze względu na występujące 

usterki okres gwarancji liczony jest od daty usunięcia usterek.  

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do dnia 28.07.2023 r. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz aby podał nazwy firm tych podwykonawców 

(o ile są mu znane na tym etapie postępowanie). 

4. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę lub 

podwykonawcę roboty budowlanej w terenie, nie krótszym niż 5 dni roboczych do 

przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

1. Zamawiający wyklucza z postepowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których  mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 stawy Pzp. 

a) 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 ona w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury, 

b) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 



c) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 

d) Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

b) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu 

dotyczące: 

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

      Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający  nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: 

Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 1 robotę 

polegającą na budowie lub przebudowie drogi w skład  której wchodziło wykonanie 

nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 1 000 m2  

W przypadku wykonania robót o których mowa wyżej w ramach konsorcjum, Wykonawca 

jest zobowiązany udowodnić, że w ramach konsorcjum wykonał własnymi silami roboty 

polegające na budowie lub przebudowie drogi w skład której wchodziło wykonanie 

nawierzchni asfaltowej o powierzchni min 1 000 m2 

Ocena potwierdzenia czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz wykazał spełnienie 

warunków udziału w postepowaniu nastąpi wg formuły „ spełnia – nie spełnia” na podstawie 

wymaganych i załączonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń  w rozdziale VIII 

Podmiotowe środki dowodowe. 

 



VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3)  i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, stanowi (załącznik nr 4) do SWZ. Oświadczenie składa się, pod 

rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w ust 1 potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
4.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia 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 ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w ust 1, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
7. Dokumenty składane przez członków konsorcjum, w tym oświadczenia muszą być 

podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania danego podmiotu.  
8. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką 

korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.  
9. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, ze 

skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.  
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców.  
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którego wykonanie 

powierzy podwykonawcom.  
12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 
13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  



w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust 1. 
14.  W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość zamówienia Wykonawca 

wykona samodzielnie.  
15. Umowa o podwykonawstwo będzie musiała określać, jaki zakres czynności zostanie 

powierzony podwykonawcom. 
16.  Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. wykonywanych 

przez siebie i zleconych.  
17. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
18.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
19. 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.  
20. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz musi określać 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 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

21. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany jest  do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów :    

 

1) W celu potwierdzenia spełnienia  przez Wykonawcę  warunków  udziału                         

w postępowaniu:  



a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których  

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty- wg wzoru Załącznik Nr 5 do SWZ;  

  

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                   

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia  

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru Załącznik Nr 6 do SWZ.  

  

2) W celu  potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  z  udziału  

      w postępowaniu:   

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;  

  

 

1. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane,  o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit.  a)   – 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości.  

3. Dokumenty, o których mowa  w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż   

 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .  

  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 



mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  w  którym  

Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 oraz  z Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1446).   

W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane  w trybie 

art. 126 ust. 1 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie 

postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub  w jaki sposób są 

one dostępne dla Zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.  

 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w gwarancjach 

ubezpieczeniowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi reprezentować 

nieodwołalną i bezwarunkową (bez dodatkowych procedur i dokumentów) gwarancję płatną 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Ponadto, jeżeli o udzielenie zamówienia ubiega 

się konsorcjum w dokumencie muszą być wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia. 



 7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Jeżeli rozliczenie umowy przez strony będzie miało miejsce później niż data zakończenia 

umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wniósł zabezpieczenie w formie innej niż 

pieniądz, przedłużenie zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na dodatkowy 

okres, aż do całkowitego rozliczenia się stron. Zabezpieczenie na dodatkowy okres wnosi się 

nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o którym mowa 

w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z 

przysługującej mu należności bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia lub 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Nieprzedłużenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia może również skutkować odstąpieniem od umowy.  

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 12. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

13. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu  

Oddział w Chotczy Józefów   

Nr 49 9157 0002 0060 0600 2091 0005 

z podaniem tytułu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 995 

mb”.  

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

15. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

16. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 



 17. Wykonawca składając ofertę wskazuje w jej treści okres gwarancji zrównany  

z okresem rękojmi. Okres gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, jednak nie może 

być on krótszy niż 36 miesięcy.  

18. Kwota, o której mowa w pkt 16 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

19. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 

klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia). 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Do komunikowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

Panią Angelika Osojca 

e- mail: przetargi@chotcza.pl 

Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował 

się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 Informacje ogólne  

1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

subdomenie  Gmina Chotcza; https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet , lub 

https://oneplace.marketplanet.pl.  

2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 

strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony  o możliwości 

zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując 

kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza 

hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 

3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację 

w procesie złożenia Oferty  w postaci elektronicznej. 

Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 

informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w wyżej wymienionym potwierdzeniu.   

4.  Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 

Komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji 

mailto:przetargi@chotcza.pl
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://zdp21500bp.ezamawiajacy.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/


przyjmuje  się  datę  ich  wysłania  za pośrednictwem zakładki 

„Korespondencja”.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub 

przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, 

Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 

otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 

pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym  

z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie 

wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".   

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje  o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej.  

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ   

w języku polskim.  

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie elektronicznej lub  w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  



5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

6. Do oferty oprócz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji należy dołączyć:  

1) Formularz ofertowy;  

2) Kosztorys ofertowy: 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy;  

4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeśli umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu we rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej;  

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca korzysta ze 

zdolności innych podmiotów.  

7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991r.- Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W przypadku, gdy dokument został sporządzony jako dokument w formie 

papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się skan opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność z dokumentem w postaci papierowej.  

 

 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKAŁADANIA OFERT 

 

1. Składając Ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za 

pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, dokumenty.   

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SWZ.  

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności  w 

postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/  

4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie  z 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/


formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 

podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.  

6. Składając ofertę w formie elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod 

adresem: https://chotcza.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY do dnia 03.02.2023 r. do 

godz. 10:20  

7. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:  

8. Wykonawca składa Ofertę poprzez, wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte  

w SWZ),  

9. Dodanie w zakładce „OFERTY"  dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 

SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności 

określone  w pkt 7 realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument"  i wybranie 

docelowego pliku, który ma zostać wczytany.   

10. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.   

11. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

12. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".   

13. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”  

14. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie.  

15. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".  

16. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty 

generowanym z zakładki „oferty”  

17. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce 

„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.  

18. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.  

  

19. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajnienia.  

20. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie 

„Dodaj".  

 

 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/


XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023r. , o godzinie 1030 

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania 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. 

3) Okresie gwarancji  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

 

 

XV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

 

1.  Przy ocenie oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:  

         -  cena /C/ - 60% (waga kryterium),  

         - gwarancja /G/- 40% (waga kryterium), 

         Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 60 punktów.  

         Kryterium gwarancja /G/ zostaje przypisana liczba 40 punktów.  

2. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za dane kryterium, przyznawana będzie według  

poniższej zasady: 

         Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. 

         Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

                 (Cn/ Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie: 

         Cn – najniższa cena spośród ofert złożonych, 

         Cof.b. – cena oferty badanej, 

        100 – wskaźnik stały, 

        60% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma 

maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne 

przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 

 



Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na wykonany 

przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji 

należy podać w miesiącach. 

Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy, 

Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy. 

 (Gof.b. ./Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie: 

Gof.b. – okres gwarancji oferty badanej, 

Gn – najwyższy okres gwarancji spośród ofert złożonych, 

100 – wskaźnik stały, 

40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje 

odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Podanie w ofercie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy spowoduje przyznanie 

wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana 

gwarancja oferowana). 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczoną 

według wzoru: 

P = C + G 

C – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej 

G – ilość punktów w kryterium gwarancji. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty 

przedstawiające taki sam bilans kryteriów, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako 

najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną. 

5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE   

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  



2. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę̨.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie.  

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami rozdziału pn.: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” SWZ. 

 

 

  

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

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

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

ustawy PZP - „Środki ochrony prawnej”.  

  

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLIZNEGO, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 



  

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy 

może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków 

złożonej oferty i SWZ.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach 

określonych w projekcie umowy.  

 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Chotczy 

jest Wójt Gminy. Dane adresowe: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: (48) 37-51-032. 

Adres e-mail: ug@chotcza.pl 

 

 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

 drogą elektroniczną: rodo@chotcza.pl 

 telefonicznie: (48) 3751032 wew. 23 

 pisemnie: adres siedziby Administratora danych.  

  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w 

celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy w Chotczy, a także w art. 4 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Podstawą prawną powyższych działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez 

akt uczestnictwa w postepowaniu. 

https://www.powiatgora.pl/files/9138/rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_rodo.pdf


4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd 

Zamówień Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba 

Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd 

Wojewódzki i inne działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas 

przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

**;  

4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

RODO.  

 

Dostępność: 

Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób 

fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z 

uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to 

uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania te wynikają z aktu prawa 



Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania 

danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania przez 

Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie 

zadania, co może skutkować nie udzieleniem zamówienia. 

 

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 

podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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