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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych
określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą"

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec”

Zamawiający: Gmina Lutocin
ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin
NIP: 5110271300, REGON: 130378261
tel. 23 658 10 01, fax 023 6581002,
adres strony internetowej: https://lutocin.i-gmina.pl
e-mail: lutocin@lutocin.i-gmina.pl

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
zwanej dalej Platformą

Lutocin dnia 23-07-2021r.
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Lutocin
/-/ mgr Jacek Kołodziejski
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NAZWA ZAMÓWIENIA
„Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA LUTOCIN
ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin
NIP: 5110271300, REGON: 130378261
tel. 023 6581001, fax 023 6581002,
e-mail: lutocin@lutocin.i-gmina.pl
strona internetowa: lutocin.i-gmina.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
https://lutocin.i-gmina.pl

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie: https://lutocin.i-gmina.pl/
przetargi-w-2021-roku
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec na odcinku
661 m.
Planowany zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
− poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,0m szerokości,
− ułożenie warstwy ścieralnej na szerokości istniejącej jezdni i poszerzeniu,
− uzupełnienie poboczy kruszywem o szerokości ok. 1,00 m po obydwu stronach jezdni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13

Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)
Mapa ewidencyjna
Przekrój konstrukcyjny
Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu (rys. 2.1., rys. 2.2.)
Specyfikacje techniczne

UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty,
a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z dokumentacji nie mogą stanowić
podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
Wspólny Słownik Zamówień
Główny kod (CPV) 45233123-7

Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

3.2. Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem
robót, załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
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3.3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być
fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
3.4. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres
rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
3.5. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia
robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie
Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robót, również wykonywania robót niezgodnie z obowiązującym
prawem, uszkodzenia sieci, znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie budowy.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym
prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu.
3.7. W czasie wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i obsługiwać
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki drogowe, zapory, zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewnia stałe warunki widoczności.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót.
3.9. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które
mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń a
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie
materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu
wskazanego jako przykładowy musza być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o
parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
musza posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te
same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie
równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego lub
inspektora nadzoru i projektanta.
3.10. Kosztorys należy opracować na podstawie przedmiaru robót (podanych w przedmiarze podstaw
ustalenia cen) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót i kosztów niezbędnych do wykonania
zadania, a nie ujętych w przedmiarze robót w formie szczegółowej.
3.11. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie
również:
1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
2) zorganizowanie dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
3) nadzór nad mieniem, ubezpieczenie budowy,
4) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac,
6) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeżeli dotyczy),
7) prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
8) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez
wykonawcę w trakcie realizacji robót,
9) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach jeżeli dotyczy,
10) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
11) obsługa geodezyjna, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiającemu,
12) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów.
3.12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1) Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy
określone w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, t.j.:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2)

3)

4)

5)

roboty ziemne,
podbudowa jezdni,
nawierzchnia jezdni,
krawężniki i obrzeża,
oznakowanie stałe,
kierowanie pojazdami,
obsługa maszyn budowlanych,
wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy,
kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
dostawców materiałów budowlanych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od
rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku
pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca
zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, kontroli spełniania tych
wymagań oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia zawarte zostały we wzorze
umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp podział zamówienia na części jest uprawnieniem Zamawiającego a nie
obowiązkiem, natomiast podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi
trudnościami technicznymi w trakcie realizacji zamówienia oraz nadmiernymi kosztami z tym
związanymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne
części zamówienia mogłaby zagrozić wykonaniu zamówienia w terminie. Ponadto brak podziału
zamówienia na części nie stanowi przeszkody składania ofert przez małych i średnich przedsiębiorców,
dla których dostęp nie jest ograniczony.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
4.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Termin realizacji zadania ustala się od daty zawarcia umowy
Zakończenie: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
5.2. Płatne po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych oraz wystawieniu faktury w
terminie 21 dni od daty jej wpłynięcia.
5.3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postepowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą
na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg publicznych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto;
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie
wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty budowlane niezbędne do
wykazania spełniania w/w warunku.
Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z
wykonawców musi spełnić warunek.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia 1 (jedną) osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej - kierownik budowy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek mogą spełniać łącznie.
Przez w/w uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. min. w ustawie
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1117).

6.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
6.4. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów:
1) 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt 3), potwierdza, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz, jeżeli to dotyczy kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów
podmiot ten nie ponosi winy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postepowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa wart.189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa wart.228–230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa wart.299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa wart.9 ust.2 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769),
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa wart.296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa wart.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa wart.270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa wpkt1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa wart.85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy.
7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust.2 ustawy.
7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 7.4 są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
7.6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
7.7. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy
nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

8.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że
wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 2
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których
mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których
mowa w pkt 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, tj.:
a) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z załącznik nr 2a.
b) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – składane na
podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3a.
Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

4) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
b) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
c) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 7 lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
d) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
(z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy)
– zgodnie z załącznikiem Nr 8 /jeżeli dotyczy/.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty składane w postepowaniu będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; dokument należy złożyć w
osobnym pliku dołączonym do oferty wraz z zaznaczeniem, że załącznik stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
8.2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki
dowodowe:
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 4). Wykaz
musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa 6.1.4a) SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 5). Wykaz musi potwierdzać spełnienie
warunku, o którym mowa 6.1.4b) SWZ;
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8.3. Forma dokumentów - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, tj.:
1) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;
2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w
przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z
nich dotyczą;
b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

3) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby niewystawione przez upoważnione
podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w
przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca w zakresie podmiotowych
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
c) pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz.

5) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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6) Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej,
o którym mowa w pkt. 11.
7) W przypadku gdy oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
8) Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9) Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotnie odczytanie, zapisanie i powielenie a także
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku
danych;
b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej
treści na monitorze ekranowym;
c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych
informacji.
10) 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 podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
11) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień ich złożenia.
12) Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
13) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
14) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postepowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
15) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postepowaniu.
16) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe
środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu,
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

9.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
9.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku
zobowiązany jest do wykazania w ofercie informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane.
9.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9.4. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub z niego zrezygnować.
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9.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa o obowiązki wykonawcy ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
9.7. Zamawiające 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 takie roboty budowlane, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.2. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
10.4. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
10.5. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub pełnomocnik w imieniu każdego z
wykonawców odrębnie.
10.7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z
wykonawców odrębnie.
10.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 8 do SWZ
11. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
11.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11.2. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
11.3. Zamawiający w drodze wyjątku dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres lutocin@lutocin.i-gmina.pl.
11.4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: możliwych do odczytania w aplikacjach office
oraz .pdf .jpg .png - ze szczególnym wskazaniem na pdf.
11.5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip lub .rar
11.6. Dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES.
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 pliku z podpisem.
11.7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie określone są w Regulaminie
korzystania z Platformy e-Zamówienia w § 6. „Warunki techniczne świadczenia Usług”.
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11.8. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, informacji, dokumentów
elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub poświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wysłania/wczytania do Platformy.
11.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na Platformie w
zakładce „Informacje ogólne" pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin oraz uznaje go
za wiążący.
11.10. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania oferty w systemie,
zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu oraz zasadami rejestracji w systemie.
11.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy.
11.12. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
11.13. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź modyfikację SWZ
Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
11.14. Zamawiający treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami udostępnia na
stronie internetowej http://lutocin.i-gmina.pl
11.15. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SWZ. Każda wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej
http://lutocin.i-gmina.pl
11.16. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej
SWZ.
11.17. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
− w zakresie przedmiotu zamówienia – Katarzyna Sobiech, tel. 23 658 10 01 w.24
− w zakresie procedury przetargowej - Wioletta Szczesiak, tel. 23 658 10 01 w. 33,
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09 września 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
13.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę w terminie związania ofertą określonym w
dokumentach zamówienia.
13.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przez wyborem jako najkorzystniejszej oferty, zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1. Oferta wraz załącznikami musi zostać sporządzona zgodnie ustawą PZP oraz SWZ w języku polskim.
14.2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym pod rygorem nieważności.
14.3. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie e-Zamówienia
dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz zapoznania z zasadami przygotowania i
złożenia oferty za pośrednictwem Platformy.
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14.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę; oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną odrzucone.
14.5. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w punkcie
8 SWZ.
14.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski
14.7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
14.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.9. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej wysłania/wczytania do Platformy.
14.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
14.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
15. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 roku, do godz. 11.00 za pośrednictwem
platformy https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Oferty”
15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2021 roku o godz. 12.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie ofert.
15.3. Otwarcie ofert nie jest publiczne.
15.4. W przypadku awarii systemu telekomunikacyjnego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
15.5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
15.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15.7. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
15.8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
15.9. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
15.10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowanie informację o złożonych ofertach.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie zgodnie z załączonym
formularzem oferty – zał. nr 1 do SWZ.
16.2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
16.3. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót oraz dokumenty załączone do niniejszej SWZ
dotyczące zakresu robót.
16.4. Cena musi obejmować pełen zakres robót określony w SWZ oraz uwzględniać wszelkie koszty jakie
poniesie wykonawca niezbędne do prawidłowego, należytego i zgodnego z obowiązującymi
przepisami wykonania umowy.
16.5. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić także postanowienia umowy, które mogą
mieć wpływ na kalkulacje ceny.
16.6. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów
ofertowych i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
16.7. Jeżeli Wykonawca składa 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informacje w powyższym zakresie Wykonawca składa w
formularzu ofertowym.
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16.8. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowywania ceny oferty stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie
przedmiotu zamówienia, który nie pozwoli na prawidłową realizację zamówienia oraz przekazanie
obiektu do użytkowania, winien zawiadomić Zamawiającego przed terminem złożenia ofert o
konieczności wprowadzenia zmian o dodatkowe elementy.
16.9. W przypadku nie uwzględnienia bądź też pominięcia przez Wykonawcę, którejkolwiek z pozycji
przedmiaru robót, ewentualnie nie wstawienia przez Wykonawcę ceny składowej w kosztorysie
ofertowym, pozycje te nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, gdyż zostaną uznane jako
uwzględnione/ujęte w innych cenach kosztorysu ofertowego.
16.10. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała
zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
17. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
a) Cena – 60%
b) Gwarancja – 40%
17.2. Sposób oceny ofert:
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
a) Kryterium Nr 1 (K1) Cena - 60% (max 60 pkt)
Wartość punktowa = ( Cmin / Cof ) x 100 x 60%
gdzie: Cmin – cena oferty najniższej brutto
Cof - cena badanej oferty brutto
b) Kryterium Nr 2 (K2) Gwarancja – 40% (max 40 pkt)
Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane – nie może być
krótszy niż 36 miesięcy. Najdłuższy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie ofert to
60 miesięcy. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach
Punkty za kryterium okresu udzielonej gwarancji zostaną przyznane wg następujących zasad:
36 miesięcy - 0 pkt
48 miesięcy - 20 pkt
60 miesięcy - 40 pkt
Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane,
oferta otrzyma 40 pkt. W przypadku nie określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji w
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający przyjmie wartość najkrótszą czyli 36
miesięcy a oferta otrzyma 0 pkt.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
Łączna liczba punktów oferty = liczba punktów K1 + K2
17.3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
Ostateczna punktacja oferty powstaje poprzez zsumowanie ilości uzyskanych punktów.
Ocena oferty = K1 + K2
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18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z
art. 253 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępnia na stronie internetowej urzędu informacje, o których mowa
w art. 253 ust 2 ustawy Pzp.
18.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, 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.
18.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt 18.2 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
18.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
18.6. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści
umowy na wezwanie zamawiającego.
18.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
18.8. Jeżeli oferta wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwać do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz części
zamówienia i ich wartości oraz firm i danych kontaktowych podwykonawców, jeżeli są znane.
18.10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej na czas
obowiązywania umowy, umowę (lub umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC
Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
wraz z kopiami dowodów zapłaty składek,
18.11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień
budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu
zawodowego.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450
ust. 1 ustawy Pzp.
19.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
19.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
19.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: BS Bieżuń Nr 32 8212 0009 0011 3335 2007 0010
z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Przebudowę drogi gminnej
nr 460406W Lutocin - Boguszewiec”
19.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
19.8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15

Zamawiający: Gmina Lutocin
Tryb podstawowy "Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec"
FIN.271.3.1.2021

19.9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.
19.10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
gwarancji/rękojmi za wady.
20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załączony do
specyfikacji wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
20.2. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oraz ofercie Wykonawcy.
20.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454455 ustawy pzp oraz postanowień projektu umowy.
20.4. Wszelkie zmiany adresów do doręczeń oraz osób odpowiedzialnych za kontakty i reprezentujących
Zamawiającego i Wykonawcę nie wymagają zmiany niniejszej umowy w postaci aneksu, a jedynie
powiadomienia drugiej Strony.
20.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
20.6. Zmiana umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
21. INNE INFORMACJE
21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21.2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
21.3. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
21.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
21.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
21.6. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
21.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
21.9. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
21.10. Zamawiający zgodnie z art. 256 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przed terminem składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.
22.2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
23. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 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 informuję, że:
− jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w
niniejszym postępowaniu;
− dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
− odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
− dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;
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− obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
− w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− Wykonawca posiada:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
− Wykonawcy nie przysługuje:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ 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.

24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych.
25. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr zał. Nazwa załącznika
1

Formularz ofertowy

2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2a

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

3
3a
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób
Projekt umowy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Przedmiar robót (kosztorys ofertowy)
Mapa ewidencyjna
Przekrój konstrukcyjny
Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu (rys. 2.1, rys. 2.2.)
Specyfikacje techniczne
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