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Numer sprawy: ZP/02/2021    
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Podstawa prawna:  
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy: 
1) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą. 
2) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1.10..2015 r. w 

sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych W 
Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami. 

 
 
Tryb postępowania:  
Pisemny przetarg nieograniczony 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
„Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Wiepofama                            
przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, lipiec 2021  
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I. Nazwa oraz adres Organizatora przetargu. 
Polski Związek Działkowców  
Rodzinny Ogród Działkowy  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań 
Dane kontaktowe: 
tel. 666-680-824 
email: rodwiepofamapoznan@pzd.pl 
Adres strony prowadzonego przetargu: www.poznan.pzd.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 70
1
 - 70

5
 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z 

późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
2. Definicje: 

1) Organizator przetargu– Rodzinny Ogród Działkowy  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań,  
2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.),  
3) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.),  
4) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231, ze zm.).  
5) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego zamówienia,  
6) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,   
7) Konsorcjum – stanowią wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu,   
8) Umowa – umowa w zawarta przez Organizatora przetargu z wykonawcą, którego oferta została  uznana  za 

najkorzystniejszą w postępowaniu o prowadzonym w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego pn.: 
„remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w 
Poznaniu”,  

9) Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Organizatora przetargu,  

10) Usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,  
11) Dostawy – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, 

najmu, dzierżawy oraz leasingu. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego  Wiepofama 
przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Podwykonawcy. 
1. Organizator przetargu dopuszcza zlecenie części zamówienia podwykonawcom.  
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.  
3. Organizator przetargu żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zleci 

podwykonawcom – o ile są mu znane.  
4. Obowiązek, przedkładania kopii umów o podwykonawstwo, nie dotyczy umów, których przedmiotem są:  

a) usługi: ochrony miejsca robót, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, utrzymania terenu robót, 
wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji Zamówienia na  
podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych robót, o których mowa we wzorze umowy, a 
których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł netto,  

b) dostawy: związane z utrzymaniem terenu (placu) robót, dotyczące personelu Wykonawcy lub personelu 
podwykonawców, a których wartość każdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zł netto. 

5. Organizator przetargu dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców 
biorących udział w realizacji Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Organizatorowi przetargu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
wymagania, o których mowa SIWZ, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku przedmiotowego 
postępowania.  

6. Pozostałe kwestie w zakresie podwykonawstwa wskazane zostały przez Organizatora przetargu we wzorze 
umowy. 

 
 

mailto:rodwiepofamapoznan@pzd.pl
mailto:rodwiepofamapoznan@pzd.pl
http://www.poznan.pzd.pl/
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Gwarancja jakości na materiały budowlane i roboty budowlane oraz przedmiot dostawy 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały, zamontowane urządzenia i dostarczony sprzęt 
oraz wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego bez uwag. 
Oferty równoważne 
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, 
towaru lub produktu, Organizator przetargu - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej 
parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio 
towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi 
w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się 
parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujące się w dokumentacji przetargowej. 
Jeżeli Organizator przetargu dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować 
produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na 
podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Organizatora przetargu, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Organizatora przetargu. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub 
występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

2. Oferty częściowe. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

5. Wizja lokalna 
1) Organizator przetargu zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się ̨o udzielenie zamówienia dokonali wizji lokalnej 

Obiektu objętego planowanym przedsięwzięciem polegającym na wykonaniu sieci wodociągowej na terenie 
rodzinnych ogródków działkowych Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu.  

2) Wizję lokalną Wykonawca będzie mógł przeprowadzić po uprzednim (z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem) powiadomieniu Organizatora przetargu o zamiarze przeprowadzenia wizji - telefonicznie - nr 
tel. 666-680-824 lub pocztą elektroniczną na adres email: rodwiepofamapoznan@pzd.pl 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie: 

Od dnia 15 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. 
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy i tym samym termin wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt IV.1 

rozumie się datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie. 
 

V. Warunki udziału w przetargu. 
1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia 
opisanych w SIWZ. 
Podstawy wykluczenia: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ;  
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

3) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w 

rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 
którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub 
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny,  

mailto:rodwiepofamapoznan@pzd.pl
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c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa 
ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną; 

4) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b; 

5) 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; 

6) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co Organizator przetargu jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 
albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy, co doprowadziło 
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z 
tytułu rękojmi za wady; 
 

1.2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej                             
200 000,00 PLN, 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji 
zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Organizator przetargu dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 3 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu lub 
remoncie sieci wodociągowej o  wartości całości każdej z robót równej co najmniej 150 000,00 PLN wraz z 
podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w dziale 
II pkt. 1.2 zapytania ofertowego, zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
1. w przypadkach określonych w dziale V pkt. 1.2.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub 

podwykonawców spełni warunki lub będą łącznie posiadać łączną wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w 
zapytaniu, 

2. w przypadkach określonych w dziale V pkt. 1.2.2 ppkt. a)-d) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 
wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki, 

3. w przypadkach określonych w dziale II pkt. 1.2.2 ppkt. e) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby 
spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że 
każdy z wykonawców może spełnić warunek, wskazany pkt 1.2.2. pkpt. a) i b) oddzielnie (sumowaniu mogą 
podlegać rodzaje wskazanych realizacji, a nie ich wartości). 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 
1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Organizator przetargu 

wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  w 

postępowaniu – według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej Organizator przetargu wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia. 

3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej Organizator przetargu wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, 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 zostały wykonane – według 
wzoru załącznika nr 5 do SIWZ, 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 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty, 

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,               
a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 
według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. 

 
Jeżeli wykonawca nie złożył ww. oświadczeń lub dokumentów lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Organizator przetargu wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia                          
w wyznaczonym terminie. 
 
Przez wykonane robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy rozumieć roboty zakończone w tym 
okresie. Termin rozpoczęcia robót nie ma znaczenia - arg. na podstawie sentencji wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia  11 kwietnia 2019 r. [sygn. akt I GSK 2523/18]. 

 
4. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa dziel V SIWZ w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Organizator przetargu jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 4.1. SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku, kiedy:  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Organizatorowi przetargu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługę, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Organizator przetargu oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
określone dla wykonawcy. 

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
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6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Organizator przetargu 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Organizator przetargu będzie żądał, 
aby wykonawca w terminie określonym przez Organizatora przetargu:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
 

5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt. 3 SIWZ składa dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

 
6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa  
w Dziale VI pkt. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu 
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 
dokładnie określać zakres umocowania. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz wykonawcy, za wyjątkiem oferty, 
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 przekazują: 
1) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Organizatora przetargu, lub  
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną na adres email: rodwiepofamapoznan@pzd.pl. 
2. Dokumenty mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Organizator przetargu z zapisem 
w nagłówku: „Dotyczy: Remont sieci wodociągowej”. 

5. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, 
którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia 
05.07.2021 r. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizator przetargu zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. 

6. Osobą ze strony Organizatora przetargu upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Zbigniew Kuleczka – tel. 666-680-824 email: rodwiepofamapoznan@pzd.pl, w godzinach od 9:00 do 14:00 od 
poniedziałku do piątku. 

7. Organizator przetargu nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

mailto:rodwiepofamapoznan@pzd.pl
mailto:rodwiepofamapoznan@pzd.pl
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Organizatora przetargu może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Organizator przetargu może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

1) formularz ofertowy i cenowy  – według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ; 
Dodatkowo do oferty należy dołączyć: 

2) oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia, określone w Dziale VI SIWZ, 

3) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy – według wzoru załącznika nr 7, 

4) Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane 
jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez 
uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w 
imieniu Wykonawcy. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. 
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
4. Organizator przetargu nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.  
9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
11. Organizator przetargu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie Organizatora 
przetargu tj. Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań oraz oznaczyć jak w 
poniższej ramce: 

 nazwa i adres wykonawcy 
Rodzinny Ogród Działkowy  Wiepofama  

ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań 
 

 „Oferta na remont sieci” 
 „nie otwierać przed 06.08.2021 r. godz. 16

00”
 

13. Organizator przetargu informuje, że oferty składane w przetargu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), jeśli wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Organizator przetargu zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Organizator przetargu informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Organizator przetargu uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
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wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Organizator przetargu otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA – ZP/2/2021”. Koperty oznaczone jak wyżej zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE 
– ZP/2/2021”.Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Organizator przetargu przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w dniu 06.08.2021 r. w godzinach 15

00
 do 16

00 
w siedzibie Organizatora przetargu tj. 

Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań – biuro zarządu. Oferta złożona 
po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty,                             
do Organizatora przetargu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 16
00

 w siedzibie Organizatora przetargu, tj. 
Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań – biuro zarządu. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty winna 

być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek vat. 
2. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
4. Rozliczenia między Organizator przetargu a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Organizator przetargu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Przy wyborze oferty Organizatora przetargu będzie się kierował kryterium najniższej ceny za przedmiot 
zamówienia  - cena 100%. 

3. Opis sposobu punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji. 
1) Cena za przedmiot zamówienia – 100% 

C = Cnx100/Cb 
gdzie, 
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena 
Cn - cena najniższa spośród badanych ofert  
Cb - cena z badanej oferty 
 - maksymalna ilość punktów za najniższą cenę – 100,00 pkt. 

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia. 
5. W sytuacji, gdy Organizator przetargu nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich 
ofertach. 
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6. W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do 
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Organizatora przetargu obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z 
późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Organizator przetargu dolicza do przedstawionej w tej ofercie 
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.́ 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
1. Organizator przetargu podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji. 
2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 
3. W celu zawarcia umowy, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed zawarciem umowy 

składa: 
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta 

tych Wykonawców zostanie wybrana; 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia umowy 

Organizator przetargu może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

5. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie lub nie wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, w uzgodnionym terminie uznane zostanie za 
uchylenie się od jej podpisania. 

6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Organizator przetargu będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki. 

 
XV. Wzór umowy. 
1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  
2. Opis okoliczności umożlwiających dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą zawiera 

wzór umowy. 
 

XVI. Odrzucenie oferty. 
1. Organizatora przetargu odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść merytoryczna nie odpowiada treści SIWZ, w szczególności jeśli nie zawiera dokumentów, o których 
mowa Dziale  VI SIWZ, 

2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
4) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
6) zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).  

2. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Organizatora 
przetargu co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Organizatora przetargu, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Organizator przetargu może zwrócić się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 
szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków 

wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta 

Wykonawcy budzi wątpliwości Organizatora przetargu co do rażąco niskiej ceny, Organizator przetargu wzywa 
Wykonawcę do wyjaśnień. Organizator przetargu odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 



  
 

 

 

Strona 10 z 11 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub  odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 

 
XVII. Unieważnienie przetargu: 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
2. W przypadku unieważnienia postępowania, Organizator przetargu nie ponosi kosztów postępowania. 
3. Organizator przetargu unieważni postępowanie jeśli: 

1) nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że Organizator przetargu może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty, 
3) jeżeli środki finansowe, które Organizator przetargu zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia nie zostały mu przyznane 

4. Organizator przetargu może unieważnić przetarg przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły 
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie przetargu jest nieuzasadnione. 

 
XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w jednej z następujących form: 
1) pieniądzu; 
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 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.  
3. Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
XIX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

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

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 
4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XX. Klauzula informacyjna. 
1. Klauzula informacyjna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama                                        

przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                              

z przedmiotowym przetargiem pn. „Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego  
Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu”. 
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3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o wewnętrzne regulaminy Organizatora przetargu;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w właściwych przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z SIWZ;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

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

XXI. Pozostałe informacje. 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

1) Formularz ofertowy.  
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3) Wzór umowy. 
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału  w postępowaniu. 
5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, 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 zostały 
wykonane. 

6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7) Wzór zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

 
 
 


