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Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz. 
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następuje za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 
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 PODSTAWA PRAWNA 

           Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129  
            ze  zmianami), zwana dalej „Ustawą”. 
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http://www.przywidz.pl/


Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

I Przedmiot zamówienia i jego zakres terytorialny: Gmina Przywidz 
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa materiałów takich jak: 

część 1  

kamień łamany o granulacji 0 – 31,5 mm w ilości do 1530 ton  
 
część 2  
betonowy gruz kruszony o granulacji 31,5 – 63 mm w ilości do 950 ton  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania w całości przedmiotu zamówienia na poziomie do 
15% dla każdej części. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenie mniejszej ilości towaru. 
3. Obowiązki Wykonawcy:   
- Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do każdorazowego ważenia dostarczanego materiału na wadze w 
miejscowości 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1 – nowa oczyszczalnia ścieków. 
- Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do dostarczania i rozładunku zamawianych partii kamienia łamanego 
lub betonowego gruzu kruszonego na własny koszt w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy 
Przywidz, w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.  
- Kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie:  
1)PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2)PN-EN-13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
3)PN-EN-13043 : 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, stosowanych  
w drogownictwie i innych obiektach budowlanych 
Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do remontu dróg i winien spełniać wymagania wskazane w opisie 
zamówienia, być wolny od zanieczyszczeń takich jak folia, cegła, ceramika budowlana, styropian, papa, stal itp. 
- W przypadku, gdy dostarczony towar ( w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SWZ  
Zamawiający odmówi przyjęcia towaru a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z 
przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt. 
 
4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o  mailowe  zapotrzebowanie Zamawiającego. 

5. Zakres terytorialny przedmiotowego zamówienia obejmuje obszar gminy Przywidz. 

II. KOD CPV 
14900000-0 odzyskane surowce wtórne – 14920000-6 odzyskane surowce wtórne niemetalowe 
14.21.20.00-0 granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, 
mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo 

 

III. Termin realizacji zamówienia 
      Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy w terminie  10 miesięcy. 
IV. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1.1.1 posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w 

postepowaniu może zostać spełniony łącznie. 



1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, prawomocne skazanie za określone rodzaje przestępstw osób fizycznych 

b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, prawomocne skazanie za określone rodzaje przestępstw  

c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego,  

e) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 

celu zakłócenie konkurencji,  

f) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zakłócenie konkurencji wynikające z wcześniejszego zaangażowania 

wykonawcy lub podmiotu należącego z wykonawca do tej samej grupy kapitałowej 

g) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący likwidacji , upadłości 

1.2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa     Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

Rozdział 3 

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu i nie podleganie 

wykluczeniu z postepowania 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia – wg wzoru - załącznik nr 2 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, 

konsorcjum), oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia 

(załącznik nr 2 do SWZ), składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 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 ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) 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. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załącznik nr 1. 

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

6.1.. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 



 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 118 Ustawy będzie zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych 

podmiotów. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w załączniku nr 2 do SWZ, dostępności dokumentów o 

których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

7. Forma składanych dokumentów: 

Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale 3, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

8. Wykonawcy występujący wspólnie.  

8.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

8.2.W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  

      ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

      w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich  

      w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  

      sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.  

 8.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność  

      za wykonanie umowy. 

9. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 6.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się. 

 

            Rozdział 4 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu ktorych Zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”)pod adresem” 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną na platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz%E2%80%8B
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz%E2%80%8B


W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 
formularza „Wyślij wiadomość do Zmawiającego” po których pojawi się komunikat ,że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl  przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Wykonawca zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 
spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Pzp. 

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na platformazakupowa.pl.  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
 

8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
na stronie  
    internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń   
    składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.    
    Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń  
    lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na  
   adres email fundusze@przywidz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,  
    oświadczeń lub    elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z  
    wymaganiami określonymi w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017r. poz.1320) 

8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Rozdział 5 

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
 
Sprawy merytoryczne(dot.przedmiotu zamówienia i warunków realizacji) 
Dariusz Rerek, mail;drogi@przywidz.pl 
 
Sprawy proceduralne 
Jolanta Barton, mail; fundusze@przywidz.pl 

 

 



Rozdział 6 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 7 

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 
Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ 

 
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz 
przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 
oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny 
wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja 
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 
Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 
 
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  
3. Oferta powinna być: 
           a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
           b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
            c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
                 przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
 
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010). Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
  Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części  
  oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/


lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na 
stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe  podlegać będzie odrzuceniu. 
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie 
z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 
dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 
11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 
 

13.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

14. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym. 

15. Do oferty należy dołączyć: 

a. Formularz ofertowy 

              a. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

               b. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców  
                      wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez    
                      Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

                c. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia  
                       o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspolnego  
                      ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie o niepoleganiu wykluczeniu                    
                      składa kazdy z Wykonawcow.; 

d. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga ich wniesienia 

16.Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

17. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

  18. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej  
       samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci  
       elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).  
       Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa  
         sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego  
         poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego  
        1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje  
       kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu  
       pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym  
       podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.  
       Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez  
       upełnomocnionego. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

Rozdział 8 

 Sposób oraz termin składania ofert oraz termin związania ofertą 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 
platformazakupowa.pl 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 
27.01.2022r, do godz. 10:00 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 
oferty. 

7. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
26.02. 2022 r. 

8. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed upływem terminu zwiazania oferta 
okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed upływem terminu zwiazania oferta zwraca sie jednokrotnie do 
Wykonawcow o wyrażenie zgody nana                     n   przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuzszy niz 30 
dni. 

9. Przedłuzenie terminu zwiazania oferta, o ktorym mowa w ust. 8, wymaga złozenia przez Wykonawce 
pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedłuzenie terminu zwiazania oferta. 

 

Rozdział 9 
Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022r., o godzinie 10:15 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką ma  zamiar  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postepowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  
        gospodarczej   albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4.3. informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje  brak możliwości otwarcia  

     ofert w terminie określonym przez zamawiającego , otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  

       po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie   
    internetowej prowadzonego postępowania. 

7. Zgodnie z Ustawa Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert 
w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 
 

 



Rozdział 10 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1.Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny PLN brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. 

2.Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3.Oferowana cena wykonania zamówienia jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia. 

4.Ceny wskazane w ofercie należy podać do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. 

5.Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 223 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 11 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: 
1) Cena – 60 % 

Cena oferty jest ceną brutto.  
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi  60 pkt. 
Sposób oceny ofert:  PK = [CN / CR x 60 %] x 100 
PK - ilość punktów dla kryterium  
CN   - najniższa oferowana cena,  
CR   - cena oferty rozpatrywanej 

2) Termin płatności – 40% 
Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi  40 pkt.  
Punktacja zostanie przyznana według poniższych zasad.  
Oferta Wykonawcy, który wskaże okres rękojmi: 

 

Deklarowany termin płatności ilość punktów 

14 dni  0 pkt 

21 dni 20 pkt 

30 dni 40 pkt 

RK2 = [Rof / Rmax x 40%] x 100 

RK2 - ilość punktów badanej oferty dla kryterium  termin płatności 

Rof    - przyznane zgodnie z tabelą punkty za zadeklarowany w badanej ofercie termin płatności,  
  Rmax   - przyznane zgodnie z tabelą punkty za najdłuższy wśród złożonych ofert termin płatności,  

W przypadku, gdy w pkt 4 formularza Oferty nie zostanie zaznaczony termin płatności, Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca oferuje minimalny termin, który wynosi 14 dni 

  

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą łączną ilością punktów przyznanych za każe z 
powyższych kryteriów oceny ofert. 

 
Rozdział 12 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.  



2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 16 SWZ („Projektowane postanowienia umowy”). 

3. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie 

umowy, 

5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255  Ustawy. 

Rozdział 13 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 14 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale 

IX art. 505-590 ustawy Pzp. 

Rozdział 15 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień 

Rozdział 16 
 Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, jeżeli zamawiający 
przewiduje takie wymagania.  
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

Rozdział 17 

Klauzula informacyjna z art. 17 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. - administratorem  danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Przywidz, Obsługę organu zapewnia 

Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: 

sekretariat@przywidz.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod 

adresem e-mail iod@locuslege.pl.  

mailto:sekretariat@przywidz.pl
mailto:iod@locuslege.pl


3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący 

jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne 

podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania obowiązków ciążących na 

Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy), oraz podmioty 

realizujące prawo dostępu do informacji publicznej.   

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas 

niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 6 lat), z 

uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. Niepodanie 

danych uniemożliwi udział w postępowaniu i zawarcie przez strony umowy.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

11. Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje o następujących ograniczeniach stosowania RODO w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

zakresie niezgodnym z ustawą, ani też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 

załączników, 

b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

tego postępowania. 

 

Rozdział 18 
Załączniki 
Załączniki składające się na integralną część SWZ: 
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia i 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. 
3. Załącznik nr 3 – projekt umowy dla. Cz.1 
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy dla cz.2  



 

 


