
1 

 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
(dalej: SWZ) 

  

 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.8.2022 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Dobromierz, 58-170 Dobromierz, pl. Wolności 24,                                  

tel.: 74 85 86 217 faks: 748586460 

REGON: 890718343 NIP: 884-23-65-479 

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:00,  

     wtorek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 14:00  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz 

 

Adres poczty elektronicznej: ug@dobromierz.pl 

 
Nazwa zamówienia: 
 
 
REMONT MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ NYSA SZALONA W GNIEWKOWIE, 

GMINA DOBROMIERZ 
 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
         Zatwierdził: 
     
           WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 
 
 
        
 
 

Dobromierz, dnia 22 kwietnia 2022 r. 
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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z  późn. zm.) – dalej: 
ustawa Pzp 
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 

swój potencjał 
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i 
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 
SWZ,  
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,  
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–
123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 
 
3. Komunikacja w postępowaniu 
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Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz zwanej dalej Platformą. 
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, 
znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany 
zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej zamieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
4. Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

 
5. Podział zamówienia na części 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na jednorodny 
charakter robót budowlanych. Podział zamówienia na części wymagałby 
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne czynności w 
ramach zamówienia, co mogłoby poważnie zaszkodzić właściwemu i terminowemu 
wykonaniu zamówienia oraz egzekwowaniu praw wynikających z udzielonej gwarancji. 
Zakres zamówienia i jego wartość umożliwia ubieganie się o zamówienie Wykonawcy z 
sektora średnich, małych a także mikro przedsiębiorstw 
 

6. Oferty wariantowe 
Zamawiający: nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 
art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 
niż określony w niniejszej SWZ. 
 
7. Katalogi elektroniczne  
Zamawiający  nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
8. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Unieważnienie postępowania  
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, 
jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, 
tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z 
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Remont mostu drogowego nad rzeką Nysa Szalona w Gniewkowie, 
gmina Dobromierz”. 

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. 

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy. 

e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
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poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie zamawiającego. 

g) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w 
załączniku nr 2 do SWZ  Formularz ofertowy. 

h) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o 
których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem 
otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 
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- 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. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 
ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1124 z późn. 
zm.). 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia stanowi: Remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 
112335D w zakresie prac utrzymaniowych w cieku, naprawę dojazdów do obiektu, 
naprawę zdeformowanych i uszkodzonych elementów stalowych mostu, naprawę 
zarysowań i pęknięć elementów kamiennych i żelbetowych oraz odtworzenie płyty 
pomostu, a także warstw izolacyjnych i antykorozyjnych konstrukcji. 
Lokalizacja: dz. nr 157/1, 157/3, 176 obręb Gniewków, gmina Dobromierz, powiat 
świdnicki 

 
2) Wspólny Słownik Zamówień:  

45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów  
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233290 Instalowanie znaków drogowych 
45442200 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w 
zakresie realizacji i odbioru określają: 

- Projekt remontu, Projekt zagospodarowania terenu, STWiOR 
- Przedmiar robót 
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SWZ. 
 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 



8 

 

Zamawiający dopuszcza 2 płatności przejściowe na wniosek wykonawcy w oparciu o wykaz i 
wycenę zaawansowania wykonanych robót oparte na kosztorysie ofertowym i potwierdzone 
przez inspektora nadzoru Zamawiającego: 

I płatność przejściowa do 30 % wynagrodzenia brutto nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie 
robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury – płatność nastąpi 
w roku 2022.  

II. płatność przejściowa do 35 % wynagrodzenia brutto nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
robót sporządzonego z udziałem Zamawiającego, potwierdzającego wartościowe zaawansowanie 
robót na poziomie nie niższym niż 65%, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury - płatność nastąpi w roku 2023. 

III płatność końcowa po końcowym odbiorze potwierdzającym wykonanie zamówienia w całości, 
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury - płatność nastąpi w roku 
2023. 

 
2. Rozwiązania równoważne  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 
równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne 
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem osób zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ – Wzór 
umowy. 

 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 

2 ustawy Pzp 
Zamawiający nie stawia wymogów w w/w zakresie.  

 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 
 
6. Termin wykonania zamówienia  
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 7 miesięcy od 
dnia podpisania umowy. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
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Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie;                
 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie;                

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej jeśli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); 

 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i 
zawodowej, jeśli wykaże, że:,  

a) wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na 
przebudowie/budowie / remoncie obiektu mostowego o długości min. 15 m..  

Jako zrealizowane zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności 
technicznej lub zawodowej, Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną 
(czyli zakończoną i odebraną protokołem częściowym lub końcowym) polegającą na 
wykonaniu roboty budowlanej, o której mowa powyżej. W przypadku, gdy ww. zakres 
robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca 
zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych” wyodrębnić rodzajowo i 
wielkościowo roboty o których mowa powyżej, 

b) Dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia:                                    

       Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 

         uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, 
wydane na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących  przepisów,  

 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik budowy, kierownik 
robót lub inspektor nadzoru przy realizacji robót drogowych.  

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W 
przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) na język polski, zapewniającego 
stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, 
na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), rozumie przez to 
również odpowiednie ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
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Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).  
 
8. Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym – Załącznik nr 2 do SWZ. 

2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II 
podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ - Załącznik nr 3 do SWZ 

3) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4) Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

5) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 
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przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, 
w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

6) Do oferty wykonawca załącza również:  

a) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 

b) Pełnomocnictwo   
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do 
oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
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d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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. 

d) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do 

oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
Wymagana forma: 
1) Pełnomocnictwo, oświadczenia i dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2) W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, 
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
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a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej jak w Załączniku nr 6 do 
SWZ; 

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy  Pzp  jak w 
Załączniku nr 5 do SWZ. 

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, 

d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót wykonanych przez 
Wykonawcę załączono do SWZ -  Załącznik nr 4a.  

e) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego załączono do SWZ - Załącznik nr 4. 

 

2) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

3) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Wymagania dotyczące wadium 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 

terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem 
tysięcy  złotych) 
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2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 28 czerwca 2022 
r. 

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 
ustawy Pzp. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział Operacyjny w Świdnicy, ul. Różana 1   
numer rachunku 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530. Wadium musi wpłynąć 
na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu 
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w 
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Dobromierz, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
- kwotę gwarancji/poręczenia, 
- termin ważności gwarancji/poręczenia, 
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu 
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 
ustawy Pzp. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz w myśl Ustawy na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 30 maja 2022 r. godz. 
10:00 

2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 
procesie składania oferty za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz, wykonawca powinien złożyć podpis 
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz. Zalecamy stosowanie podpisu na 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
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każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 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 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) 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. 

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

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

a) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ. 

b) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji 
korzystania z Platformy. 

c) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany   
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów   
teleinformatycznych” z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 

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

e) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z rozszerzeń: .zip, .7Z 

f) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 
r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty 
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
 

11. Opis sposobu obliczenia ceny  
1) Wykonawca określi cenę ryczałtową zamówienia w formularzu ofertowym. Podana 

w ofercie cena będzie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, 
którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszystkie 
koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz podatek 
VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, w tym również: koszty: związane z transportem; wywozu i składowania 
odpadów;  wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych; 
dostawy wody, energii itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 
sporządzenia planu BIOZ; sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu uzgodnionej 
z odpowiednimi instytucjami; opłat za zajęcie pasa drogowego, zabezpieczenia placu 

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


16 

 

budowy; pełnego ubezpieczenia budowy; naprawienia i doprowadzenia do stanu 
pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu 
umowy innych robót lub urządzeń; uporządkowania terenu budowy po zakończeniu 
robót; obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót; 
naniesienia na własny koszt zmian w projekcie budowlanym wprowadzonych z 
inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego;  

2) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 
r. poz. 106 późn. zm.). 

4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

5) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór 
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 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 takiej 
sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 
wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

6) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 2 do SWZ  
Formularz ofertowy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa 

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz 

2) Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną 
w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania 
wiadomości elektronicznej. 

3) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
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Edward Krumplewski – Zastępca Wójta tel. 74 85 86 217 wew. 12 

 w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 
Joanna Burban, e-mail: tel. 74 85 86 217 wew. 18 

 
2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 maja 2022 r. godz. 10:00 
2) Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz  
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2022 r. godz. 10:05 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
3. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28 czerwca 2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena (koszt) 60% 

2. Okres gwarancji jakości 40% 
 Razem 100% 
 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.   
CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
ceny. 
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI – 40%  

Minimalny zaproponowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli 
wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje ofertę 
niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku 
niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki z okresem gwarancji 

https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz
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zamawiający odrzuci ofertę, jako iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W 
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy 
Zamawiający do oceny oferty  przyjmie okres 60 miesięcy. 
 

Okres gwarancji będzie oceniany metodą punktową wg wzoru:  
Okres gwarancji w ofercie badanej  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 40% 

  najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych 

 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
okres gwarancji jakości. 
 

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za okres gwarancji (maks. 40)                                        

 
5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 

będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane świadczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia 
w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 
na rachunek bankowy zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział 
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Operacyjny w Świdnicy, ul. Różana 1   numer rachunku 44 2030 0045 1110 0000 
0203 2530. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

8) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

9)  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

10)  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11)  Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

12)  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
- kwota gwarancji lub poręczenia, 
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 

zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem pkt 9 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do 
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny 
z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta 
do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym 
mowa w pkt 9 i 10 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli 
wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy 
niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego 
okresu. 

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki 
została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 
wraz z odsetkami. 
 
Załączniki do SWZ: 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór umowy 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 
Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego. 

Załącznik nr 4a Wzór wykazu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o aktualności podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. 

 
Dobromierz, dnia 22 kwietnia 2022 r.                                                     
           WÓJT 
              (-) Jerzy Ulbin 
 
                                                                          …………………………………………………….. 

Podpis kierownika zamawiającego  


