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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

GMINA SITNO
Sitno 73
22-424 Sitno
tel. (84) 611-39-40, fax (084) 611-23-08
godz. urzędowania: pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00 pt. 7.00-14.00
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl
ePUAP: /ugsitno/SkrytkaESP
Strona internetowa zamawiającego: https://sitno.bip.net.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://sitno.ezamawiajacy.pl oraz https://sitno.bip.net.pl
Biuletyn Zamówień publicznych: https://ezamowienia.gov.pl
Platforma E-Zamawiający: https://sitno.ezamawiajacy.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
posiadać konto na Platformie E-Zamawiający.
Wykonawca posiadający konto na Platformie E-Zamawiający ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej pzp), w trybie podstawowym, w którym w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie
zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych.
Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554
Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww.
źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg
podrzędnych
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Przebudowa ciągu przedmiotowych 2 dróg gminnych tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową
nr 3286L o długości 3137,50m polegała będzie na wykonaniu konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości
5,00m z poszerzeniami na łukach, poboczy gruntowych po 0,75m oraz kanału technologicznego na całej długości.
Założenia projektowe:
-Szerokość jezdni 5,00m
-Szerokość pasa ruchu 2,50m
-Szerokość poboczy gruntowych po 0,75m
- Obciążenie 80 kN/oś.
Przedmiotem zamówienia w szczególności jest:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: nr 110705L oraz nr 110703L w zakresie wykonania
nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 16271,23 m2 wraz z robotami towarzyszącymi tj. roboty
przygotowawcze, odwodnienie, podbudowa, zjazdy publiczne i indywidualne, pobocza gruntowe, pobocza
wzmocnione, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik do niniejszej Specyfikacji tj.:
Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar robót,
Załącznik nr 7 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt budowlany.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, związane z realizacją zamówienia, wynikające z Przedmiaru robót.
Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, wykonujących
roboty instalacyjne, dostawców materiałów budowlanych itp.
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie zatrudniał na
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony
poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy
zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Brak udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób
na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie
umowy o pracę.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 9
projektu umowy.
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku
uzasadnionych wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności określone przez
Zamawiającego. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
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IV. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od podpisania umowy.
V.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu w zakresie:
 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym
 zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone; w załączonych dokumentach poświadczających należy potwierdzić wykonanie co
najmniej jednego zadania o charakterze i zakresie porównywalnym do przedmiotowego zamówienia
o wartości min. 1,00 mln zł brutto.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni w/w poświadczenia (referencje) oraz załącznik nr 3 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy
kapitałowej
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 punkt 1 PZP, oraz którzy
nie spełniają warunków określonych w niniejszym SWZ.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Informacje ogólne:
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:
„Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego
z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert,
oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
Informacje dodatkowe:
1.

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.
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2.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów:
1.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@sitno.gmina.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej
się pod adresem: https://sitno.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu
(godziny pracy Zamawiającego: pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00 pt. 7.00 – 14.00 w dni robocze). Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego
przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z
Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
złożenia/wysłania na Platformie.

3.

Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa
Jednostki; https://sitno.ezamawiajacy.pl/, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

4.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać
za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy
klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i
treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez
komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na xx dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
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5.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji
SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

6.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)
e-mail: oneplace@marketplanet.pl

7.

Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik
z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu,
oddzielny plik z podpisem.

8.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4. Włączona obsługa JavaScript;
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

9.

Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf,
pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,
mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
10.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
12. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji - Nie dotyczy.
VII. Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł
i 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
1.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

VIII.

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
nr konta: 57 9644 1046 2004 4600 4725 0010 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.271.8.2022”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja
lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
6.1. nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
6.2. kwotę wadium,
6.3. termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
6.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze
żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.09.2022 r.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż
30 dni.
Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
IX.

Zasady udzielania zamówień publicznych

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2.

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko
w przypadkach określonych w ustawie.

3.

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 udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
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X.

Opis sposobu przygotowania oferty

A.

Przygotowanie oferty.
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w formie elektronicznej, w języku polskim.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku niż język polski.

3.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.

Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane
wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

5.

Oferta i załączniki do oferty podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji

7.

Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

8.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby /osób podpisującej ofertę.

9.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.

10. Przy składaniu podpisów przyjmuje się następującą zasadę: w przypadku nieczytelnego podpisu należy
potwierdzić go pieczątką imienną, w przypadku czytelnego podpisu nie wymagana jest pieczątka imienna.
B.

Dokumenty składające się na ofertę

Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy sporządzony wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SWZ wraz
z kosztorysem ofertowym.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców.
3. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia wymienione w pkt V SWZ. – załącznik nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy wypełnić oświadczenie
dotyczące udostępnienia zasobów – załącznik nr 2A do SWZ).
C.

Składanie oferty

Składając Ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://sitno.ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY do dnia 04.08.2022r. do godz. 11:00
1.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1.1.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez:
1.1.1.1. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
1.1.1.2. dodanie w zakładce „OFERTY"
dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby
umocowane. Czynności określone w pkt … realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
1.1.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
1.
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2.

1.1.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice
przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
1.1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz
wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
1.1.6. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
1.1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go
usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
1.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY"
należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”.
1.3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Składając ofertę w postaci elektronicznej
na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie
„Dodaj".

XI. Miejsce oraz termin składania ofert
1.

Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem:
https://sitno.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY" do dnia 04.08.2022 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert: 04.08.2022 r. godz. 11:15.

2.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego
(www.sitno.bip.net.pl) oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja
z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cena oferty to cena brutto, tj.: cena, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 stycznia 2019 r. o cenach (Dz.
U. 2019.178), jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorcy za towar lub usługę.

2.

Cena oferty wskazana w formularzu ofertowym jest ceną całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia
opisanego w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.

Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb

4.

Umowa będzie zawarta na całość zamówienia określonego w pkt. III SWZ na podstawie złożonej oferty, natomiast
rozliczenie będzie następować po każdej dostawie wraz z rewaloryzacją.

5.

W cenie należy uwzględnić podatek VAT – według wzoru podanego na formularzu oferty. Rozliczenia
Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą po cenach brutto.

6.

Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
wynagrodzenia wykonawcy będzie faktura VAT.

XIII.

Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:
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Cena brutto /wraz z podatkiem VAT - waga kryterium 60% wartości kryterium, co odpowiada 60 punktom
przeliczeniowym maksymalnie,
2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – waga kryterium 40% wartości kryterium, co odpowiada 40
punktom przeliczeniowym.
Sposób oceny ofert:
1. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie CENY BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona napodstawie
poniższego wzoru:
C = (C n x 60 pkt.)/ C b
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
C – ilość uzyskanych punktów
1.

2.

Kryterium „okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty ” - Punkty przyznawane w kryterium okres gwarancji,
będą naliczane według następujących zasad:
Za deklarowany okres gwarancji i rękojmi powyżej minimalnego (3 lata – 36 miesięcy) wymaganego okresu
przyznawane będą następujące punkty:
G: 5 lat (60 miesięcy) - 40 pkt,
4 lata ( 48 miesięcy) - 20 pkt,
Sposób obliczania wartości punktowej całej oferty – S = C + G
gdzie: S – to suma punktów w obu kryteriach
C – to ilość uzyskanych punków w kryterium „CENA”
G – to ilość punktów uzyskanych w kryterium „OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE
ROBOTY”

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi stanowić będą podstawę wyboru danej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest stawić się w celu podpisania umowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz
złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
2.
3.
4.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy.
Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie po zaakceptowaniu jego
treści przez Zamawiającego.
Beneficjentem zabezpieczenia będzie Gmina Sitno.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego :
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu Oddział w Sitnie, numer konta: 57 9644 1046 2004 4600 4725 0010.
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5.

6.

7.
8.

9.

Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być wystawione:
1) z terminem ważności obejmującym okres minimum 30 dni od dnia odbioru końcowego,
2) z terminem ważności obejmującym okres minimum 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz dokonaniu
odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego), wysokość tej części musi obejmować 30% wysokości
zabezpieczenia.
Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się:
1) w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach - złożenie w siedzibie
Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy;
2) w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank
Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany
w Rozdziale I SWZ) w godzinach pracy.
Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż pieniądz powinny zawierać stwierdzenie,
że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania
Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów podpisanej przez nich umowy do wysokości
gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi/poręczycielowi w formie
pisemnej.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej
kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wnoszenia odwołań
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
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wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
7. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego
będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym
rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów
na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
XVII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
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XX.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Ochrona danych osobowych
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”, Zamawiający informuje, że:
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Sitno oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Sitno prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://sitnoi.ezamawiajacy.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod@sitno.gmina.pl.
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., 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 oraz czas archiwizacji zgodnie z obowiązującym prawem;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy P.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b)
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników);
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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9) Wykonawcy nie przysługuje:
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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
danych osobowych Wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
XXV. Postanowienia końcowe
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie: Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
Załączniki
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczeniu
z postępowania.
3. Załącznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów.
4. Załącznik nr 3 do SWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy
6. Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar robót
7. Załącznik nr 6 do SWZ – Kosztorys ofertowy
8. Załącznik nr 7 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
9. Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt budowlany
10. Załącznik nr 9 do SWZ – Instrukcja dla wykonawcy

1.
2.
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