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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO 

Robota budowlana o wartości poniżej 5.548.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych          
 (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą PZP”. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

Zamawiający zaprasza 
do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej  
w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego  

 i Zaborskiego Parku Krajobrazowego” 
 

 dofinansowanego  
w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie decyzji 
wykonawczej komisji z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przyznania wkładu finansowego z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących 
odbudowie w następstwie burz w Polsce w sierpniu 2017 r. 
Część I:    
„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. 
na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”; 
Część II:  
„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno –turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. 
na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego”. 

 
Zamówienie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia   9 sierpnia 2019 r.  
(nr ogłoszenia 593089-N-2019   )   
 
Słupsk, dnia  4 września  2019 roku  zatwierdzam niniejszą specyfikację:     
    

Bożena Sikora 
Komisja Przetargowa 
Powołana przez  
Dyrektora Pomorskiego Zespołu  
Parków Krajobrazowych w Słupsku 
 
Znak sprawy: PZPK.DAO.251.3.2019                                                                                          
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1.   Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 
2. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 

15.30. 
3. Numer telefonu zamawiającego:  tel. 59 84 29 829   
4. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl 
5. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl. 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił SWIZ:         

www. bip.pomorskieparki.pl 
 
 

2. Tryb udzielania zamówienia:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy                 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP.  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest: 
„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 
2017 r. na obszarze Wdzydzkiego  i Zaborskiego Parku Krajobrazowego”, dofinansowanego  
w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznanych na podstawie decyzji 
wykonawczej komisji z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przyznania wkładu finansowego z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących 
odbudowie w następstwie burz w Polsce w sierpniu 2017 r. 
3.2. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: 
Część I:    
„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno–turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. 
na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego  ”; 
Część II:  
„Odtworzenie infrastruktury edukacyjno–turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. 
na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego”. 
3.3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.3.1. Część I: „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej  
w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego” 

3.3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej 
zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia - załącznik nr 7a. 

3.3.1.2.  Zadanie, obejmuje:  
1) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na trasie rowerowej Kościerzyna – 

Wdzydze.  

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
http://www.pomorskieparki.pl/
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2) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na rowerowej ścieżce przyrodniczej "Pętla 
Lipno". 

3) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na rowerowej ścieżce przyrodniczej 
Lipusz – Wdzydze. 

4) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej we 
Wdzydzach. 

5) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej 
"Szlakiem pięciu jezior". 

6) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej wokół 
jeziora Schodno. 

7) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej  
w Juszkach. 

8) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej "Życie 
lasu wokół remizy". 

9) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na pieszej ścieżce przyrodniczej wokół 
jeziora Rzuno. 

10) Odtworzenie infrastruktury turystycznej na obszarze Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. 

11) Odtworzenie tablic granicznych (witaczy) Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.  
3.3.2. Część II „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej  

w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego”. 

3.3.2.1.  Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej 
zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia - załącznik nr 7b. 

3.3.2.2. Zadanie, obejmuje :  
1) Odtworzenie ścieżki ornitologiczno - przyrodniczej Kokoszka. 
2)  Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Dolina Kulawy. 
3) Odtworzenie ścieżki kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie.  
4) Odtworzenie oznakowania Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność  
z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 
ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj.Dz. U. z 2019 r. poz.730). 

3.5.  W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 
lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 
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Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 

3.7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących roboty w zakresie: prac stolarskich lub ciesielskich. Czynności te mieszczą się  
w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy  
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

3.8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
określono w załączniku nr 6 do SIWZ – wzorze umowy.  

3.9. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 
 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  

           45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

 45223820-0  Gotowe elementy i części składowe 

 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 22160000-9  Informatory 

 45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
          45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

3.10. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej 
rękojmi według przepisów  art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638  kodeksu cywilnego. 
Rękojmia obejmie wykonanie robót budowlanych, a także w całości zamontowany osprzęt.  
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Wykonawca udzieli gwarancji, na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia 
usterek. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 4.1.1. Część I: „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej  
w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”, 
dofinansowanego w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej  
przyznanych na podstawie decyzji wykonawczej komisji z dnia 17.10.2018 r. w sprawie 
przyznania wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na 
sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie 
burz w Polsce w sierpniu 2017 r.: do dnia 30 marca 2020 r. 

 
4.1.2 Część II: Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – turystycznej zniszczonej w nawałnicy 

w sierpniu 2017 r. na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego”, dofinansowanego 
w ramach środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej  przyznanych na 
podstawie decyzji wykonawczej komisji z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przyznania 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274%23art(22)par(1)
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wkładu finansowego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie 
działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz w Polsce  
w sierpniu 2017 r.:  do dnia 30 marca 2020 r. 

5. Zamówienia częściowe i wariantowe: 
5.1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na realizację jednego  lub dwóch części 

w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ. 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli 

Zamawiający przewiduje udzielenie takich  zamówień. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 
świadczenia robót stanowiących przedmiot zamówienia,  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
7. Warunki udziału w postępowaniu:  
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych: 
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23. 
7.1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu określone SIWZ i ogłoszeniu  

o zamówieniu; 
7.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

ustala następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków; 
7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunków;  
7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że:  
Część I:  
7.2.3.1. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:  

      jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego 
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz.730), które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
(Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom  
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
w przypadku zaproponowania osoby, która nie zna języka polskiego, Wykonawca 
powinien zapewnić tłumacza); 
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W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca może 
wykazać tą samą osobę w zakresie obu części, pod warunkiem legitymowania się  
przez nią wymaganymi dla danej funkcji uprawnieniami. 

 
Część II:  
 7.2.3.2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia następujące osoby:   

      jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającego 
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej,  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz.730), które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy  
w zakresie realizacji  przedmiotu zamówienia. 
 (Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom  
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 
w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład kadry kierowniczej, 
które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza); 

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca może 
wykazać tą samą osobę w zakresie obu części, pod warunkiem legitymowania się  
przez nią wymaganymi dla danej funkcji uprawnieniami. 

 
7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, 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. 

7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22. 

 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZ.P, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.8.6.3 SIWZ na zasadach wskazanych  
w pkt. 8.3. SIWZ. 

7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ. 
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
8.1.  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 

8.8.1. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
8.8.2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 
ust. 1 pkt 12-22  

 zgodne w treści z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach 
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
oraz nie podlega wykluczeniu. 

 
8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
8.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wskazanych w pkt 
8.6, 8.7). 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z pkt 8.6.  

8.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.6. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.3.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące oświadczenia lub dokumenty: 
8.6.1  W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunków. 
8.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, Zamawiający nie stawia warunków. 
8.6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej,  Zamawiający żąda od Wykonawcy (dot. części I i II): 
  wykaz osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.1. i 7.2.3.2. SIWZ skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
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temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 ( 5.1 
część I, 5.2 część II ) do SIWZ; 

8.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda następujących dokumentów (dot. części I i II): 
8.7.1.  oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu – zgodnie z pkt 8.9; 

8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

8.9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
 z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

8.12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6.3.,Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy na 
zasadach wskazanych w  pkt 8.3 SIWZ. 

8.13.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP  
i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej. 

 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.  

9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. 

9.3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
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zamówienia. 
9.4.   Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie  
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 
pkt. 8.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

 
10. Podwykonawstwo: 
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
10.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

10.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 

10.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje  
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 

10.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10.7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

11.     Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów 
11.1. W postępowaniu dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie pisemnej. Dokumenty lub 

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

11.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 
11.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 



10/22 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

11.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 
z postępowania w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

11.6.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są  
w oryginale. 

11.7.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.8.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11.9.   Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia , sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem  

11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r., wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

11.11.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

11.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

11.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

11.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,  
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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12. Grupa Kapitałowa: 
12.1. Definicja pojęć: 

12.1.1. grupa kapitałowa – art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lutego 2019 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.), dalej ustawa OKiK, 
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę; 

12.1.2. przedsiębiorca – art. 4 pkt. 1 ustawy OKiK – rozumie się przez to przedsiębiorcę  
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub 
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek 
prowadzącą działalność gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy OKiK, 
nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której 
mowa w art. 13 ustawy OKiK, 

d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy OKiK – na potrzeby 
przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

12.1.3 przejęcie kontroli – art. 4 pkt. 4 ustawy OKiK rozumie się przez to wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które 
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę 
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, 

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, 

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego) 

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
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12.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
PZP. 

 
13. Wadium: 
13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  
 
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
14.1. W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy nie jest 

wymagane.  
 
15. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń zawiązanych z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego:  

15.1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą                 
w walucie polskiej PLN. 

 
16. Termin związania Ofertą i jego przedłużenie: 
16.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu 
na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

16.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych 
w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami. 

17.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
17.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie  

z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1219 ze zm.). 

17.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia  
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

17.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się  
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
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otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 
17.3. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

17.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany  
w pkt. 1 SIWZ. 

17.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grażyna Romanowska,  
e-mail: g.romanowska@pomorskie parki.pl, tel. 59 84 29 829.  

 
18. Opis sposobu przygotowania oferty:  
18.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                    

i  przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść Oferty 
musi odpowiadać treści SIWZ. 

18.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za 
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

18.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w postaci elektronicznej. 

18.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18.5. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Formularz oferty”. 
 Wraz z ofertą powinny być złożone: 

18.5.1. Formularz Oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ, oraz oświadczenia wyszczególnione w punkcie 8 SIWZ. 

18.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

18.5.3.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je 
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U.  
z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

18.5.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ (jeżeli dotyczy).   
18.5.5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

mailto:g.romanowska@pomorskie
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potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu – zgodnie z pkt 8.7.1 SIWZ. 

18.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli 
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale 
lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

18.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
18.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały, tak aby z zawartością oferty nie 

można było się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby Wykonawca 
zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

18.9. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - 
poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania 
poprawki. 

18.10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 
opakowanie musi zawierać oznaczenie:  
Przetarg nieograniczony: „Odtworzenie  infrastruktury  …………………… 
krajobrazowego”– nie otwierać przed dniem 20 września  2019 r. przed godz. 10.30 

18.11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
18.12.W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

18.13. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza  
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi 
zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

18.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 
19. Miejsce i termin składania ofert; 
19.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków  

Krajobrazowych w Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, nie 
później niż do dnia 20 września  2019 r.  do godz. 10.00  
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Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

19.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września  2019 roku o godz. 10.30   w siedzibie 
Zamawiającego: 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a,                                                     
76-200 Słupsk - w sali nr. 11. 

19.3.  Otwarcie ofert jest jawne. 
19.4.   Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 
19.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
19.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
19.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
19.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
20. Opis sposobu obliczania ceny 
20.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 

podać cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia, dokonując jej podziału 
( dla danej części) zgodnie z formularzem ofertowym. 

20.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony 
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy 
zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

20.3. Zasady kalkulacji ceny: 
20.3.1. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót i usług, 

jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz wyceny dokonał 
rzetelnie, pomocniczo korzystając z załączonych w szczegółowych opisach 
przedmiotu zamówienia dokumentów (przedmiary, projekty, rysunki 
poglądowe). 

20.3.2. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowiązany 
będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego 
efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania 
dodatkowych prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, 
wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określonych w dokumentacji  
i umowie, Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

20.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 maja 2017 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 
ze zm.). 
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20.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

20.6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została 
w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty. 
Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności 
jak: 
− wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 
− import usług lub towarów, 
− mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

20.7. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy (dot. części I i II) 
Wykonawca wystawi faktury częściowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i fakturę 
końcową. 

 
21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe 
z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny Ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego. 

21.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny   ofert: 
Część I:  
 Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto) – 60%. 
 Kryterium nr 2 – okres gwarancji – 40%. 
 Część II:  
 Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto) – 60%. 
 Kryterium nr 2 – okres gwarancji – 40%. 
21.2. Maksymalna liczba punktów w w/w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny oraz 
ilość miesięcy okresu gwarancji zaoferowanych przez Wykonawcę przedstawionych  
w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące,  licząc  od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.  
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy  licząc  od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. 
Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy od minimalnego okresu gwarancji 
wskazanego powyżej i dłuższy od maksymalnego okresu gwarancji wskazanego powyżej.                  

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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W przypadku nie zaznaczenia wybranego wariantu, przyjmuje się iż Wykonawca gwarantuje 
minimalny 24 miesięczny okres gwarancji 

21.3. Ocena ofert i przyznanie punktacji zostanie dokonane wg następującego wzoru: 
Część I:  
 Kryterium nr 1 – cena (C) -  (cena oferty brutto) – 60%. 
    C=Cn/Cb x 100 x 60%  
         gdzie: 

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,  
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających  odrzuceniu 
Cb  – cena brutto badanej oferty 
 
Kryterium nr 2 - okres gwarancji  (G) – 40%. 
 
                            G = Gbo/ Gmax x 100 x 40% 
gdzie: 
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „okres gwarancji”, 
Gmax- najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach spośród ofert nieodrzuconych; 
Gbo - okres gwarancji liczony w miesiącach oferty badanej nieodrzuconej 
 

Następnie punkty zostaną zsumowane.     P = C + G 
Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 
sumaryczna ilość punktów z obu kryteriów.                           
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach. 

 
 
Część II:  
 Kryterium nr 1 – cena (C) -  (cena oferty brutto) – 60%. 
    C=Cn/Cb x 100 x 60%  
         gdzie: 

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,  
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających  odrzuceniu 
Cb  – cena brutto badanej oferty 
 
Kryterium nr 2 - okres gwarancji  (G) – 40%. 
 
                            G = Gbo/ Gmax x 100 x 40% 
gdzie: 
G – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „okres gwarancji”, 
Gmax- najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach spośród ofert nieodrzuconych; 
Gbo - okres gwarancji liczony w miesiącach oferty badanej nieodrzuconej 
 

Następnie punkty zostaną zsumowane.     P = C + G 
Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 
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sumaryczna ilość punktów z obu kryteriów.                           
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach. 

 
21.4. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji.  
21.5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
21.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wybierze Ofertę Wykonawcy  
z najniższą ceną. 

 

22.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 
22.1.1. w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się  

o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum) – 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

22.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

22.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,               
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych. 

22.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

22.5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia:  
23.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  

23.2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

23.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w punkcie 23.2., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta, a także gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na 
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czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia 
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

23.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

23.5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 
zmian do treści zawartej umowy w zakresie: 
23.5.1. ceny brutto realizacji przedmiotu zamówienia na wskutek ustawowej zmiany stawki 

podatku od towarów i usług (stawki VAT), o ile okoliczność ta  powoduje 
konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto nie podlega zmianie; 

23.5.2.   zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w 
pkt. 7.2.3. ppkt 1 SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać 
wymagania określone przez Zamawiającego w punkcie 7.2.3. ppkt 1 niniejszej 
SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny określono projekcie 
umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 

23.5.3. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, na skutek wystąpienia jednej  
z następujących okoliczności: 
a) zaistnienia siły wyższej (tj. zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań 

przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak 
wojna, zamieszki krajowe); 

b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców 
środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur 
zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że minimalny  termin realizacji 
przedmiotu zamówienia będzie wynosił 50 dni roboczych; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności z powodu 
przedłużającej się procedury uzyskania decyzji i pozwoleń koniecznych do 
zapewnienia niezbędnej infrastruktury oraz jej użytkowania; 

d) gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają na prawidłowe wykonanie robót zgodnie 
z wymaganiami technologicznymi oraz ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót; przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo 
silne wiatry, ujemne temperatury poniżej -100  C  – uniemożliwiające prowadzenie 
zewnętrznych robót budowlanych. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, 
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. 

e) konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. 
zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania 
strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego,  
koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych  
w wyniku zdarzenia losowego, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie 
będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu 
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wykonania umowy; 
23.5.4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy 

na zasadach wskazanych w  11.3. 
23.6.  W żadnym wypadku postanowień pkt 23.5. nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej 

ze stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany 
umowy. 

23.6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony. 

 

24.  Środki ochrony prawnej: 
24.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

24.5. Terminy wniesienia odwołania: 
24.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

24.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

24.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 25.5.1. i 25.5.2. wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

24.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 



21/22 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
24.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
 

25. Klauzula informacyjna  
25.1. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej PZP, w związku z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

25.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych Słupsk ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, e-mail: 
biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829; 

25.1.2 Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: iod@pomorskieparki.pl  ; 
25.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie PZP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Odtworzenie infrastruktury edukacyjno – 
turystycznej zniszczonej w nawałnicy w sierpniu 2017 r. na obszarze Wdzydzkiego  
 i Zaborskiego Parku Krajobrazowego”; 

25.1.4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP; 

25.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

25.1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

25.1.7. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP; 
25.1.8. posiada Pani/Pan prawo: 
− dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie 

obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania bądź daty 
zakończonego postępowania); 

− sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników); 

− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
mailto:iod@pomorskieparki.pl
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przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania oraz 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);   

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

 
  
 

 
26. Wykaz załączników do SIWZ: 
 
 

L.p. Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa Załącznika 
 

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty  
2 Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
3 Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
4 Załącznik nr 4 Informacja w zakresie grupy kapitałowej  
5 Załącznik nr 5 Wykaz osób (5.1 dla części I, 5.2 dla części II)  
8 Załącznik nr 6 Projekt umowy   
9 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  ( 7a dla części I, 7b dla części II)  

10 Załącznik nr 8 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( 8a dla części I, 8b dla 
części II) 

 

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.  
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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