
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka     

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o 
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021r., 
poz. 1129 ze zm.) – dalej P.z.p. na: 
 

Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych 
dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy Open Nexus dostępnej 

pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/562997  

Nr postępowania:   DT.252.I.3.2022    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrołęka, styczeń  2022



 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:                Plac Gen. J. Bema 5 
                          07-410 Ostrołęka  
NIP:                    758-23-59-776  
 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:               ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
tel.:                   (29) 769-26-21; (29) 769-49-20 
faks:                 (29) 769-49-28 
e-mail:              zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/transakcja/562997 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) 
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jest Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-
410 Ostrołęka; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 
także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz 
Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami 
danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku 

zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez 
okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, przy czym:  
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a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od 
osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazw lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.  

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 
1 ustawy P.z.p. oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy P.z.p.   
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94 ustawy P.z.p.  
8. Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach  utrzymaniowych  dróg i mostów na 

terenie Powiatu Ostrołęckiego  będących w utrzymaniu Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, 

Kadzidle i Myszyńcu    

1)  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Usługi sprzętowo -transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg będące przedmiotem zamówienia 
świadczone będą wyłącznie przy pracach prowadzonych siłami własnymi pracowników Obwodów Drogowo – 
Mostowych  tj. w szczególności robotach interwencyjnych, awaryjnych, remontowych, porządkowych itp. 

− Środki transportowe świadczyć będą również usługi w zakresie dowozu materiałów do bieżącego utrzymania 

dróg (np. mieszanek bitumicznych do wbudowania na gorąco, przewozu materiałów z Obwodów Drogowo-

Mostowych np. materiały budowlane z odzysku i inne). 

− Usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg nie są pracą stałą - środek transportowy lub 

sprzętowy wzywany będzie tylko na wezwanie zamawiającego w zależności od jego potrzeb. 

− Zamawiający przed planowanymi robotami powiadomi Wykonawcę o terminie podstawienia sprzętu. W 

sytuacjach wymagających szybkiego reagowania zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania środków 

transportowych lub sprzętowych w ciągu dwóch godzin od zaistniałego zdarzenia.  



 

 

− Miejsce podstawienia – Obwód Drogowo – Mostowy  w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu  lub miejsce 

wykonania robót. 

Zakres robót: 
− Samochód ciężarowy samowyładowczy 8Mg ( z kierowcą) – 160 godz. 

− Równiarka samobieżna z regulacją pługa ( z operatorem)   -  110 godz. 

− Koparko – spycharka ( z operatorem)                                       - 170 godz. 

− Zamiatarka drogowa „uliczna) (z operatorem) z instalacją zraszającą, zbiornikiem na wodę o 

pojemności min. 650 l, zbiornikiem na śmieci o poj. Min. 4m3, zamiatarka wyposażona w szczotkę 

boczną, szczotkę środkową. Usługa zamiatarką obejmuje utylizację śmieci przez wykonawcę  - 200 

godz.   

Wyszczególnione zakresy usług sprzętowo-transportowych są szacunkowe - usługi świadczone będą 
sukcesywnie  w zależności od potrzeb.  
Zamawiający zastrzega, że może nie zostać zrealizowany pełny zakres usług sprzętowo-transportowych w 
okresie umownym.    
 

2)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej  

       SIWZ. 

3)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem usług wynikającym z 

własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami, 

warunkami umowy wykonania robót związanych z bieżącym  utrzymaniem dróg i mostów. 

4)     Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: 

Na podstawie art. 95 ust.1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 
podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, czyli operatorów sprzętu  – jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności 
te nie będą wykonywane osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.  
 Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 438 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

5) Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ podział zamówienia na części groziłby 
nadmiernymi trudnościami technicznymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia oraz 
spowodowałoby to nieuzasadniony wzrost kosztów. Brak podziału zamówienia na części nie naruszy 
konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w 
szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.  

6)     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
7)     Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzeń wraz z obsługą operatorską do  
        prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej.  
8)     Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7(o łącznej szacunkowej   
        wielkość zamówień podobnych na kwotę – 70 000,00 zł). 
  



 

 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Nie dotyczy 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile 
są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 327 dni.    

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) potencjał techniczny . 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 
potencjałem technicznym – wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji 
przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami co najmniej: 

− Samochód ciężarowy samowyładowczy 8Mg ( z kierowcą)  

− Równiarka samobieżna z regulacją pługa ( z operatorem)   

− Koparko – spycharka ( z operatorem)  

− Zamiatarka drogowa „uliczna) (z operatorem) z instalacją zraszającą, zbiornikiem na wodę o 
pojemności min. 650 l, zbiornikiem na śmieci o poj. Min. 4m3, zamiatarka wyposażona w szczotkę 
boczną, szczotkę środkową. Usługa zamiatarką obejmuje utylizację śmieci przez wykonawcę. 

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców. 

3. 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. 



 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p.; 
1) 1. będącego osobą fizyczna, 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 w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotom gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 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 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

1) 2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1)1;  

1) 3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją 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;  

1) 4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;  
1) 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 2007 r. 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;  

1) 6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane  w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy P.z.p. tj.: 



 

 

2) 1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy P.z.p.  

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzajacy spełnienie warunku 
opisanego w Rozdziale VIII SWZ; wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

     Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców. 

 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa 
powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 5., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 



 

 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp. 

8.    Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wzywa 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.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH 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. 

2. 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. Wzór 
oświadczenia stanowi - załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 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. 

5. UWAGA: 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. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

 
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 



 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z 
wzorem Załącznika nr 4 do SWZ. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć 
Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w 
ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

        Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf.  

        W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b) 
.7Z.  

        Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers 
.pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

        Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

        Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
1) drogą elektroniczną za pośrednictwem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/562997 i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.      
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po którym 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. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

 

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.     

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl na stronie 
prowadzonego postępowania. 

1) Po wypełnieniu Formularza składania ofert i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć 
przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

2) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesyłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 
elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) 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.   

5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: 
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest 
bezpłatne. 

        Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki 
korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać 
postanowień Regulaminu, zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert. 

6. Zamawiający, 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 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl  t.j: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 

jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 
wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 
4) włączona obsługa JavaScript,  
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl  odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,  
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: Krzysztof Tomczak , tel. 29 769-49-24; 
2) w zakresie merytorycznym: Roman Czachowski , tel.  29 769-49-23     

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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


 

 

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 
do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w 
terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  
        Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy); 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 
4)    oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy). 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, 
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od 
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
posiadał konto na platformazakupowa.pl .Wykonawca, który nie posiada konta na platformie zakupowej, a 
złożył ofertę w postępowaniu powinien zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w 
wiadomości e-mail potwierdzający złożenie oferty.   

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl może 
wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem jak wyżej. Zmiana oferty 
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 



 

 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej 
SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji 

zamówienia. 
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), 
dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej, 
wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.02.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanym w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/562997   



 

 

  w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 27.01.2022 r. do godziny 10:00. 
2. 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. 

3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 27.01.2022 r. o godzinie  10:10  poprzez 
odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje 
o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) Cena (C) - waga kryterium 60%; 
2) Czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi  - waga kryterium 40%. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) - waga  60% 

cena najniższa brutto* 
C =     ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 
             cena oferty ocenianej brutto 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)   Czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi  – waga 40%   
     - oferta o czasie reakcji do 1 dnia otrzyma 40 pkt. 

 

CZAS REAKCJI LICZBA PUNKTÓW 

  do 1 dnia 40 pkt 

do 2 dni 20 pkt 

do 3 dni 0 pkt 

 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego czas reakcji 
przystąpienia do wykonywania usługi albo zaoferowanie czasu dłuższego niż 3 dni, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji do 3 dni i przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium.  
W przypadku zaoferowania czasu reakcji krótszego niż 1 dzień Wykonawca otrzyma 40 punktów w 
kryterium.  



 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał 
wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + CR. 

 Gdzie:  
 P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 
 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „Cena” 
 CR – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Czas reakcji” 
 

4.   Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 
tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) 
w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6.   W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu formularze cenowe 

(załącznik Nr 7 do SWZ). 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454 ustawy P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do 
SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 



 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 
4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik Nr 1             Formularz Ofertowy 

Załącznik Nr 2      Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 3               Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4               Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 5                Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik Nr 6                Wzór umowy 

Załącznik Nr 7                Formularz cenowy 

Załącznik Nr 8 Wykaz urzadzeń technicznych  

                                                                                                              



 

 

                                               Zatwierdzam:     

                                                                                                              DYREKTOR ZDP 

                                                                                                                         mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła 

      

                                                                                                                   ................................................. 
                                                                                                                                                       (Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 
OFERTA 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z 
dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: 

Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie 
Powiatu Ostrołęckiego  
 
                                                                                         
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:             Plac Gen. J. Bema 5 
                          07-410 Ostrołęka  
NIP:                 758-23-59-776  

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:              ul. Lokalna 2  
                          07-410 Ostrołęka  
tel.:                  (29) 769-49-20 
faks:                (29) 769-49-28 
e-mail:             zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl 

II. WYKONAWCA: 
1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres Wykonawcy(ów): 
…………………….…………………………………………………………………………………….………….….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków konsorcjum) 

3. NIP/ REGON Wykonawcy: 
………………………..………………………………………………………….……………….…………………...……………………… 

4. KRS/CEiDG:  
…………………..…………………………………………………………………..……………….………….…………………………… 

5. Numer tel., fax: 
……………………..……………………………………….……………………………………………….……………..………………… 

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2):  
……………………………………………………………………….………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………            

8. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko                              

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl/


 

 

 

 

III. CENA OFERTY:                                      
(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę 
obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo:  

(słownie:)  

 
IV. TERMIN REALIZACJI: 

Zobowiązujemy się do wykonania całości dostawy w terminie: 327 dni. 

Czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi ………..dni         

 

V. OŚWIADCZENIA 
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  Warunków              
Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 
a) sami*/przy udziale Podwykonawców* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………….….………… 

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy ) 

b) wartość lub procentowa części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub                                                 
podwykonawcom ……………………………………………………………………………………….….….………………… 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.162, 2105) 
stanowimy *: 

a) mikroprzedsiębiorstwo, 
b) przedsiębiorstwo małe, 
c) przedsiębiorstwo średnie, 
d) przedsiębiorstwo duże  

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 
............................................................................................................................................................................ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 
 

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od ............. do ……….. zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września  2019r. Prawo Zamówień Publicznych INFORMUJEMY, że wybór 
naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. 

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  



 

 

(Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

Wartość towarów / usług  powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………zł netto.  Stawka 
podatku od towarów i usług , która będzie miała zastosowanie  ………. 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego po stronie zamawiającego. 
 
*niewłaściwe skreślić 
 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na .............................. stronach 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
a) ................................................................................................... 
b) ................................................................................................ 
c) ................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
* niepotrzebne skreślić 
1)należy wpisać 
    
 
 
 
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wzór Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  - Załącznik nr 2 do SWZ                                                                                                       

 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………………….............
................................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podykonawcy1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy 
robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego  
,nr ref. DT.252.I.3.2022,  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce , oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY1: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  …………................ Ustawy 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem  następujące środki 
naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 

 
 
 
 

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 
1 – niepotrzebne skreślić;  
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SWZ 
 
 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………………….............
................................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach 
utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego  
,nr ref. DT.252.I.3.2022,  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, oświadczam, co następuje: 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego  w  Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.1 

 
 
 
 

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

        
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 

SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..…………………….………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

w następującym zakresie: ………………………………………………………....…………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………….………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
 
 
 
 

                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  
 

1 – niepotrzebne skreślić;  
2 – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 



 

 

                                                                      Wzór  oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ    

 
 Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
                                                                                                                                   

 

 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu 
Ostrołęckiego, nr ref.: DT.252.I.3.2022 prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. 
Lokalna 2 
 

JA/MY: 

______________________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
w imieniu Wykonawcy: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

 

OŚWIADCZAM/-MY, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawców w następujących zakresach:  

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 
 
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________* 
 

 

 

 

                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

  

 

* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum 

 

 

 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 

 



 

 

Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SWZ    

 
 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 
 

Podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………………….............
................................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

 
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  

do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 
 
 

Ja/My ................................................................................................................................................................................................................. 1                                
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 
 
zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:  
............................................................................................................................................................................................................................ 1                             
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 
 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. : Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach 
utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego, nr ref.: DT.252.I.3.2022 prowadzonego przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2  
w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie określonym w 
Rozdziale VIII ust. 2 SWZ  
 
poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze2 w zakresie 
……………………………………………………………………………………………………...……..……………. 1 
(należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie niezbędnych zdolności) 
 
na okres ……………………………………………………………………………………………………….. 1  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)      

 
 
 
1 – należy wypełnić  
2 – niepotrzebne skreślić  
 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 

 



 

 

 
 
 
 

Wzór umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Wzór formularza cenowego - Załącznik Nr 7 do SWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Załącznik Nr 8 - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania  
                              zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  

 

WYKAZ   
 URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

2. WYKONAWCA: 

L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach  utrzymaniowych  dróg i mostów na terenie 
Powiatu Ostrołęckiego,  nr ref.: DT.252.I.3.2022 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
dysponuję(emy)  następującymi urządzeniami i wyposażeniem: 
 

L.p. 
Rodzaj sprzętu 

 

Marka, typ, 
wydajności 

(charakterystyka) 

Ilość(szt.) 
 

Podstawa 
dysponowania 
tymi zasobami (np. 
własność firmy)inne 
podmioty* 

1)  
 

   

2)  
 

   

3)  
 

   

4)   
 

  

 
 
*- w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zasobach technicznych do wykonania niniejszego zamówienia innych 
 podmiotów powinien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy 
 wykonywaniu zamówienia. 

 
 
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
 Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.    


