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Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym:
Gmina Miasto Golub — Dobrzyń
ul. Plac 1000 — lecia 25
87 — 400 Golub- Dobrzyń
NIP: 5030054345
REGON: 871118566
tel. 56 683 54 10
fax. 56 683 54 15
strona prowadzonego postępowania: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmianyi wyjaśnienia treści SWZoraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/,
https://bip.golub-dobrzyn.pl/758,zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl
e — mail: umG©golub-dobrzyn.pl
Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2

ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia
treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów ocenyofert, a po zakończeniu negocjacji
zamawiający zaprasza wykonawcówdo składania ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana
SWZ) zastosowanie będą miały przepisy ustawyPzp.
W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej” — należy przez to rozumieć
narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w
formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej
„Platformą” lub „Systemem”.



Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Informacje ogólne:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi gminnej — ul.

Szosa Rypińska w Golubiu — Dobrzyniu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
a) przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 (jezdnia asfaltowa),
b) budowę jezdni o szerokości 6 m o nawierzchniz kostki betonowej o długości 289 m,
c) budowęciągu pieszorowerowego, parkingówi zjazdów na posesję,
d) budowękanalizacji deszczowej,
e) budowę kablowych sieci oświetlenia drogowego,
f) budowę kanału technologicznego,
g) przebudowę istniejącej sieci energetycznej,
h) przebudowa urządzeń teletechnicznych.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanową:
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
c) czasowei stałe organizacje ruchu,
d) decyzja ZRID i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
e) pozostałe dokumenty składające się na opis przedmiotu zamówienia.

3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ostały określone w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.

4) Przedmiary, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ, dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu
sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek
ograniczenia zasugerowaneprzez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona
w ofercie stanowizapłatę za prace wykonanei zakończone pod każdym względem. Uważasię,
że Wykonawcawziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy
zostały określone czy zasugerowanew przedmiarze.

5) Nazwyi kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych — CPV:
445100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
| 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
J45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Y45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
4 45231000-5 Roboty budowlanew zakresie budowyrurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
pesskasąą]45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
J45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
v45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowylinii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
2A5233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
445233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
'45233222-1 Roboty budowlanew zakresie układania chodnikówi asfaltowania
x45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
/45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71315300-2 Usługi opomiarowania dla budownictwa

2. Gwarancjai rękojmia:
1) Wymagany okres gwarancji dla każdejz części - min. 36 miesięcy.
2) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały sprecyzowanew projekcie umowy, który stanowi

załącznik nr 10 do SWZ.



4.

5,

3)

4)

Zamawiający wprowadził jako jedno z kryteriów oceny ofert oferowany okres gwarancji.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż minimalny skutkować będzie
przyznaniem ofercie odpowiednio punktacji w kryterium gwarancja.
Ocenie w ramach kryterium ocenyofert „Przedłużony okres gwarancji” będzie podlegała oferta
z terminem gwarancji nie dłuższym niż 60 miesięcy.

Równoważność:
1)

2)

3)

4)

Jeżeli w dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia, zostało wskazane: znak
towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt
lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów, o których mowa w art. 99
ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych.
Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku
materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez
równoważność zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry
techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach
projektu.
Wykonawca nie może składać oferty równoważnej w innych okolicznościach niż dopuszczone
powyżejoraz w ustawie Pzp. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia
wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w
zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę lub nie odnosi się do norm,
europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych.
Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych,o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, odpowiadających
wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku
odniesienia się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na
etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku doużytych materiałówi urządzeń dokumenty
zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia (konsorcja, spółka cywilna):
1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaćsię o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.

Informacja dotycząca udziału podwykonawców:



1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani.
W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanychwtakie roboty budowlane lub usługi, jeżeli
są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Zamawiający żąda podania informacji, o których mowa w pkt. 3 dotyczących dalszych
podwykonawców, lub dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na
roboty budowlane.
W przypadkach,o których mowa w pkt. 2 i 3, zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o
których mowa w rozdziałach 14 i 15. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowaw art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące
tego podwykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części
zamówienia
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za zachowanie terminu uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji

koniecznej/koniecznych do dopuszczenia do użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest
wydawane pozwolenie na użytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia,a jeśli pozwolenie nie jest
wydawane, to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie/zaświadczenia o braku
sprzeciwu organu lub braku podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest
wymagane).

Rozdział 5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzonedo treści tej umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SWZ.W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego
warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak
wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych
niekorzystnych dla Zamawiającego.



Rozdział 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej:
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.
Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywasię przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ,a także ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres
e-mail: mjaworska©golub-dobrzyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym
na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ 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 do2 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 informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać na wskazanyw pkt. 5 adres e-mail lub 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. Powodujeto
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temati 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
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na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie późniejniż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowaw pkt.8, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadkugdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa

w
pkt.

8, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZoraz obowiązku przedłużenia terminu
składania odpowiednio ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści odpowiednio SWZalbo opisu potrzeb i wymagań.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej a

także zamieści je na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale 1.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplaceGmarketplanet.pl
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC,o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7 , Mac Osx 10.4,Linux, lub ich nowsze
wersje;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc,xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogy,zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd, gmil, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez
Wykonawcęna Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - for-
mat kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowidatę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) ge-
nerowanywg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

Rozdział 7. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z

wykonawcamiw inny sposóbniż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
w przypadku zaistnienia jednejz sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art.
69:

Zamawiający nie przewiduje zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
ustawy Pzp.



Rozdział 8. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z

wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
x w kwestiach proceduralnych:

Marta Jaworska
Inspektor w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: mjaworska© golub-dobrzyn.pl
w kwestiach merytorycznych:
Justyna Stokowska
Kierownik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
e-mail: jstokowska © golub-dobrzyn.pl

| Rozdział 9. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą upływa dnia 22.12.2021r.
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 wykonawcówo wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywanyprzez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowaw pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Formularz oferty winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
W przypadkuzłożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać
wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega
uzupełnieniu.
Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem
Platformy podpisane przez osoby umocowane dokumenty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SWZ.
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z 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.
Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia podpisują
wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca załącza:
1) Oświadczeniez art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale 18 SWZ:



2)

3)

4)

a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie
oświadczenie składa każdy z tych wykonawców (wzór stanowi załącznik nr 4a).

b) W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby winien jest załączyć do oferty oświadczenie tych
podmiotów (wzór stanowi załącznik 4b).

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji danego zamówienia.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania
nie wynika z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Kosztorysy ofertowe, sporządzone według załącznika nr3.

Rozdział 11. Sposób oraz termin składania ofert:
Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym ofertę należyzłożyć na Platformie pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY" do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11%.
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1)

2)

3)

Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (Formularza oferty i załączników)

określonych w niniejszej SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Zamawiający zaleca
stosowanie podpisu na każdym złączonym pliku osobno. Czynności realizowane są
poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma
zostać wczytany.

c) UWAGA!!! Zamawiający zaleca podpisywać pliki jednym rodzajem podpisu. Jeśli
Wykonawca decydujesię np. na podpis zaufany, to wszystkie osoby, które powinny
podpisać plik, powinny skorzystać z własnego podpisu zaufanego, ponieważ nie każdy
program do weryfikacji podpisów jest w stanie prawidłowo zweryfikować plik
podpisany różnymi rodzajami podpisu.

d) Wykonawcawinien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
e) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” — dokument zawiera

informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” — zawierający
informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
f) Złożenie oferty wrazz załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
g) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została

złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
h) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

Platformie.
i) Po zapisaniu plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.
Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie
ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„Wycofaj ofertę”.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
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Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dokumenty zawierające informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.

Rozdział 12. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 o godz. 11* poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu
otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonejdziałalności

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców,których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 13. Prowadzenie procedury z negocjacjami:
Zamawiającynie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawyPzp.
W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinfor-
muje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji
oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści
ofert.
Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadnaze stron nie może, bez zgody drugiejstrony,
ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w
odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczest-
ników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony in-

ternetowej prowadzonego postępowania;
2) sposóbi termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być spo-

rządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego
na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może byćkrótszyniż 5 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
Wykonawca może złożyćofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zapro-
szeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa nie możebyć mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzina ogłoszenie o zamówieniu.
Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdegoz kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.
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11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega
odrzuceniu.

Rozdział 14. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazanoza przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,o którym mowaw 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

ustawyz dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia prze-
stępnego 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 ustawyz dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu,o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa,o którym mowaw art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo prze-
ciwko wiarygodności dokumentów,o których mowaw art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawyz dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandy-
towo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowaw pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o za-
leganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płat-
ności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca za-
warł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczegól-
ności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawyz 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 wnio-
ski niezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach,o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wyni-
kającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wyko-
nawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawyz dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
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wyeliminowane

w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcyz udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

Rozdział 15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1, jeżeli za-
mawiającyje przewiduje:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
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 miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp).

Rozdział 16. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
je przewiduje:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do

realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia i doświadczenie:
a) minimum 1 osobą - Kierownik Budowyi kierownik robót drogowych - posiadającą

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej;

b) minimum 1 osobą - Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych - posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych;

c) minimum 1 osobą- Kierownik robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) minimum 1 osobą - Kierownik robót teletechnicznych - posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2) Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie/remoncie drogi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą za kwotę co najmniej 2 mln. zł.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodnez ustawąz dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane m. in. na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawyz dnia 18 marca
2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

3. Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1) Wykonawca możewcelu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

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

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia potwierdzające, że

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

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

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby,jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

4. Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna): W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji

zawodowych 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.

Rozdział 17. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli
zamawiający będzie wymagał ich złożenia:

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie $ 3 Rozporządzenia 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.poz.
2415), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z

postępowania wskazanych przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowiZałącznik nr 5 do
SWZ.

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu zamawiający żąda:
a) 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. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

b) 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 wykonawcaz przyczyn niezależnych od niegonie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7
do SWZ.

2. Zamawiający informuje, że oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane przez wykonawcę
wrazz ofertą nie stanowi podmiotowego środka dowodowego.
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Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postepowaniu, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, o których
mowaw Rozdziałach 14 i 15 oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w
Rozdziale 16 na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego
środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowiZałączniki nr 4a do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,oświadczenie, o którym
mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowaw pkt.4, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzóroświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby stanowiZałączniki nr 4b do SWZ.
Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowaw rozdziałach 15 i 16. Wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowaw art. 125 ust. 1, lub
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

Rozdział 18. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art.95:

Zgodniez art. 95 ustawy Pzp zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia w
zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określonywart. 22 $ 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320).
Rodzaj czynności związanychz realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
1) prace przygotowawcze, m.in. wycinka krzewów i drzew kolidujących z inwestycją, prace

pomiarowe,
2) rozbiórka elementów przewidzianych do przebudowy,
3) roboty ziemne związanez profilowaniem koryta pod drogę, chodniki, zjazdy
4) ułożenie krawężnikówi obrzeży,
5) ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych,
6) wykonanie nawierzchni jedni, chodników,zjazdów,
7) budowa elementów infrastruktury technicznej (kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa,

kablowe sieci oświetlenia drogowego),
8) przebudowa elementów infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, elektryka)
9) prace wykończeniowe,
10) prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, zamawiający może żądaćw szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcyo zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o pracę,
3) poświadczonej za zgodnośćz oryginałem kopii umowyo pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowyo pracę, rodzaj umowyo pracę i zakres obowiązków pracownika.
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 pkt. 2 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogówidokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowyo pracę osób wykonujących wskazanew pkt. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie

umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 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 umowyo pracę osób wykonujących wskazanew pkt. 2 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.|Rozdział 19. Sposób obliczania ceny:
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za odpowiednią część zamówienia. Cena musi zostać po-
dana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
W celu obliczenia ceny oferty wykonawca winien wypełnić kosztorysy ofertowe, stanowiące załącz-
nik nr 3. Następnie wypełnia formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, wpisując w nich

ceny netto i brutto obleczone na podstawie kosztorysów ofertowych.
Cena brutto podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i powinna
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia właściwą dla danej czę-
ści przedmiotu zamówienia, ustaloną na podstawie dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynika-
jące z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wyma-
gania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wy-
konawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk

oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Stawka podatku VAT w niemniejszym poste-
powaniu wynosi 23%.
Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków wyko-
nawczych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny, i powinno za-
wierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniając zakres czynności i
obowiązków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową jak i zakres oraz ilości
przewidzianych do wykonania prac, Wykonawca ustala także wtedy, gdy nie zostały one ujętei opi-
sane w dokumentacji projektowej, a bez których - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej- nie można
wykonać przedmiotu zamówienia.

. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-
kowego zgodnie z przepisami o podatku od towarówi usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarówi usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować
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Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku po-
datkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę po-
datku od towarówi usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W takiej
sytuacji Wykonawcy winien podaćw ofercie wyłącznie ceny netto. Obowiązek doliczania wartości
podatku od towarówi usług płaconego przez Zamawiającego do wartości netto Wykonawcy bę-
dzie wówczas spoczywał na Zamawiającym. Zgodnie z ustawą o VAT ma to zastosowanie

w
przy-

padku:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) mechanizmu odwróconego obciążenia,
3) importu usług lub importu towarów.
Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SWZ mają jedynie charakter pomocniczy dla kalku-
lacji ceny ryczałtowej. Przedmiary robótnie stanowią opisu przedmiotu zamówienia,a ich udostęp-
nienie wykonawcom jako załączników do SWZnie zwalnia wykonawcyz obowiązku należytej kalku-
lacji ceny ryczałtowej podawanej w ofercie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SWZ,nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosow-
nie do treści art. 223 ust. 2 uPzp.

Rozdział 20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriówisposobu ocenyofert:
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz nada im następującą wagę:

= kaśUS Maksymalna liczba punktów
(waga)

1 Cena 60 pkt.
2 Przedłużony okres gwarancji 40 pkt.

Sposób ocenyoferty w kryterium „Cena” (C) — poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty
za cenę, obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w
C= poszczególnych częściach x 60

Cena brutto oferty badanej w poszczególnych częściach

Sposób ocenyoferty w kryterium „Przedłużony okres gwarancji” (G):
1) W ramach kryterium „Przedłużony okres gwarancji” oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę

zobowiązania do udzielenia gwarancji w okresie dłuższym niż wymagany minimalny okres
gwarancji, który wynosi 36 miesięcy.

2) Oferta z oferowanym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy uzyska w tym kryterium 0
pkt.

3) Maksymalną liczbę punktów w poszczególnych częściach otrzyma oferta z najdłuższym okresem
gwarancji jakości, nie dłuższym jednak niż 60 miesiące (40 pkt.), a każda następna odpowiednio
zgodnie ze wzorem:

(Okres gwarancji oferowany w ofercie badanej w poszczególnych częściach) —

= A 40z (Oferowany najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert s
niepodlegających odrzuceniu w poszczególnych częściach) — 36

4) Zaleca się podanie w ofercie terminu gwarancji w miesiącach. W przypadku, gdy terminy zostaną
podane w ofercie w innych jednostkach czasu np. dniach lub latach, w celu właściwego
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porównania złożonych ofert zostaną one odpowiednio przeliczone przez zamawiającego na
miesiące.

5) Obowiązki wykonawcy oraz uprawnienia zamawiającego dla gwarancji jakości udzielonej w
wydłużonym okresie są tożsame z obowiązkami i uprawnieninie określonymi w SWZ dla

podstawowego 36-miesięczngo okresu gwarancji.
6) W przypadku zaproponowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub nie wpisanie

okresu gwarancji w formularz ofertowy, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaproponował
minimalny okres gwarancji, tj. 36 m-cy. W przypadku zaproponowania okresu gwarancji
dłuższego niż 60 miesiące zamawiający przyjmie, że wykonawca zaproponował okres gwarancji
o długości 60 miesięcy.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w poszczególnych częściach, którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert wg
wzoru:
P=C+G
P — sumaryczna ilość punktów
C - ilość punktów przyznanych Wykonawcydla kryterium „Cena”
G — ilość punktów przyznanych Wykonawcydla kryterium „Przedłużony okres gwarancji”
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Oferta w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie muszą ostać dopełnione po
wyborzeoferty w celu zawarcia umowyw sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców,którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium ocenyofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowęw sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.

Rozdział 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zwanegodalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeńz tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowyw wysokości 5% ceny całkowitej, podanej w
ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku

następujących formach:
1) pieniądzu;
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych niż powyższe formach.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100
2219 2000 0001.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego,na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt. 4.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowyw terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe
30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie stanowić zabezpieczenie roszczeńz tytułu
gwarancji i zostanie zwróconenie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodnąz przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznaćsię 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 jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób innyniż określony w lit. a;
Odwołanie wobectreści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
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Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 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.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, 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 nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowaw art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznacznez jej
wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może także przystąpić
do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.

Rozdział 24. Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia
04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac

1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Piotr Pawłowski, e-mail: iod © golub-dobrzyn.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
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 2021r. poz. 1129 z pózn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
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7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych!,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

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

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,fax. 22 531 03 01.

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) do usunięcia danych osobowych z uwagina art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) do przenoszenia danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

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

10. Pani/Pana dane osobowenie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.

Sporządziła: inspektor Marta Jawo
|

Zatwierdziła: Kierownik Justyna Stokowska

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowyw zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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