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Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego  

Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko  

tel.: 67 256 91 21   

NIP: 7632087298  

Adres e-mail: urzad@gminadrawsko.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.   

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

uPzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej swz, zastosowanie mają przepisy uPzp oraz Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 uPzp.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.  

10. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujący rodzaj czynności: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne 

instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących 

budową. Ponadto obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. Samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 

prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu 



zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności związane z przedmiotem 

zamówienia.  

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika lub,  

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę lub,  

- poświadczonych za zgodność z oryginałem, zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionych 

pracowników (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, 

wymiar czasu pracy) lub,  

- druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko 

pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia).  

Zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania 

wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do swz.  

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.  

12. Rozwiązania równoważne. 

1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów 

urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów zgodnych z 

dokumentacją lub równoważnych. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń służą jako pomocnicze, można zastosować materiały i urządzenia równoważne o równych 

lub lepszych parametrach technicznych. Użyte w projektach (lub opisach, rysunkach) materiały o 

nazwach handlowych tam zawartych nie są obowiązujące. Udokumentowanie równoważności 

materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy. 

2) Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów urządzeń czy wyposażenia lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów (wnioski materiałowe). Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót.  



3) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, 

urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i 

wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 

techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są 

obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego 

Wykonawcę do ich stosowania.  

4)Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia lub jakiekolwiek inne wyroby 

lub produkty równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej 

parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.   

5)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie 

na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych). 

6)Dopuszcza się równoważne materiały, wyposażenie czy urządzenia lub jakiekolwiek inne wyroby 

lub produkty pod warunkiem, że:                                     

 a)zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i 

eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR,                                                          

b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej 

równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.                                                      

7)Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, 

że oferowane przez niego materiały, wyposażenie czy urządzenia lub jakiekolwiek inne wyroby lub 

produkty są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi 

niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia, materiałów lub 

jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń 

w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na 

etapie oceny złożonych ofert. 

8)Użyte materiały, wyposażenie czy  urządzenia  lub jakiekolwiek inne wyroby lub produkty bez 

stwierdzenia pochodzenia czy oznakowania jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania 

rzeczy, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na 

koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.  

 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: .  

Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie wraz z usługami serwisowymi oraz konserwacyjnymi w 

zakresie wykonywanych elementów przez cały okres udzielonej gwarancji. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych związanych z 

wykonaniem „Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie” obejmującym swoim zakresem 
następujące prace:  
Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku OSP o pomieszczenie garażowe i pomieszczenia 
gospodarcze. Dobudowa parterowa niepodpiwniczona, z dachem jednospadowym, opartym z jednej 
strony na ścianie istniejącego budynku, pokrytym papą termozgrzewalną . Poziom posadzki 
rozbudowanej części , jak w istniejącym budynku. 
Dane konstrukcyjno - materiałowe 



Fundamenty projektowane wykonać z betonu C 20/25 o szerokości 80 cm i wysokości 30 cm zbrojo-ne 
podłużnie stalą A-III 6 Ø 12 .Głębokość posadowienia ław min. 90 cm poniżej istniejącego terenu – 
fundamenty ścian szczytowych wykonać jako schodkowe, dostosowując ich poziom do fundamentów 
istniejących. W ławach osadzić pręty zbrojenia trzpieni żelbetowych ( 4 Ф 12 mm A – III) 
Na fundamentach wykonać mur fundamentowy do wysokości 0,15 m ponad istniejący teren, z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowej 8 MPa. Izolację pionową ścian fundamentowych 
należy wyko-nać w postaci 2-krotnego malowania środkami typu Dysperbit. Izolację termiczną ścian 
fundamentowych wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 5 cm, zabezpieczonego od strony 
gruntu warstwą foli kubełkowej zakończonej 5 cm powyżej gruntu rozwiązaniem systemowym. 
Powyżej poziomu gruntu przewiduje się wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym w kolorystyce 
uzgodnionej z Inwestorem na uprzednio wykonanej warstwie kleju elewacyjnego z zatopioną siatką do 
styropianów. Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonać w postaci 2 x papa na lepiku 
bądź foli systemowej PE do ścian fundamentowych gr. min 1mm. 
Podczas prac fundamentowych należy potwierdzić szerokość i poziom posadowienia ław ściany 
podłużnej istniejącego budynku. W przypadku, gdy szerokość ławy będzie mniejsza, niż 30 cm ,a jej 
posadowienie będzie mniejsze niż 50 cm poniżej istniejącego terenu , fundament należy podlać 
betonem B20 do poziomu -0,80 m i zapewnić szerokość ławy 40 cm. 
Fundamenty sprawdzono dla warunków gruntowych: piasek średni , średnio zagęszczony, woda 
gruntowa poniżej poziomu ław fundamentowych. 
Kategoria geotechniczna I. 
Ściany zewnętrzne 
Nowoprojektowane ściany wykonać z bloczków gazobetonowych gr 24 cm odmiany 600 na za-prawie 
ciepłochronnej z izolacją termiczną w postaci styropianu EPS – 032 fasada gr. 10 cm. Płyty 
styropianowe kleić do ścian zaprawa klejącą, mocować dodatkowo do ściany kołkami montażowymi 
pcv typu WBL lub WKL przyjmując min 7 szt. kołków w strefie brzegowej – minimum 2,0 m od naroży 
budynku i do wysokości 175cm od poziomu terenu. Na pozostałej płaszczyźnie ściany należy stosować 
minimum 4 kołki na m2. Na przygotowany styropian należy nanieść zaprawę klejową i zatopić w niej 
siatkę. Przygotowane podłoże należy zabezpieczyć preparatami typu „Cerplast”. Jako wykończenie 
warstwy elewacyjnej zastosować tynk silikatowy drobnoziarnisty. 
W ścianach zewnętrznych umieścić trzpienie żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm z betonu C20/25 
zbrojone stalą A – III 4 Ø 12 mm , strzemiona zamknięte Ø 6 mm A –O co 10 – 20 cm. 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonać z bloczków gazobetonowych gr 24 cm 
odmiany 600, obustronnie tynkować tynkami cementowo-wapiennymi kat.III z wykończeniem gładzią 
szpachlową, 2 krotnym gruntowaniem oraz malowaniem farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym 
z Inwestorem. 
Nadproża, wieńce 
Wieniec W - o wymiarach 25 x 25cm z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 25 
cm W wieńcu umieścić kotwy do mocowania murłat. Nad bramą garażową wieniec o szerokości 25 cm 
i wysoko-ści 25 cm oparty na trzpieniach żelbetowych. Nadproże strunobetonowe 2 x 12x12 cm. 
Nadproża okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek L-19. 
Istniejące otwory okienne po demontażu zostaną wykorzystane jako przejście do rozbudowywanej 
części , w wyniku rozbiórki muru międzyokiennego po osadzeniu nadproży strunobetonowych l= 2,4 
m. 
Konstrukcja dachu 
Dach jednospadowy zaprojektowano z belek drewnianych klasy min C-24 o wymiarach 12x24 cm 
opartych na wieńcu żelbetowym oraz wykutych otworach w istniejącej ścianie – oparcie na uprzednio 
wykonanych poduszkach betonowych, min. dł oparcia – 12cm. Końce belek drewnianych należy 
zabezpieczyć folią hydro izolacyjną bądź papą. Drewno impregnowane grzybo i ogniochronnie. Między 
belkami zastosować izolację termiczną w postaci wełny mineralnej gr. 20 cm. Sufit wykonać w postaci 
podwieszanego w systemie wieszaków i profili stalowych o rozstawie max. 40 cm z wykończeniem 2 
razy płyta g-k ognioodporna, gipsowana i malowana. Jako przykrycie stropodachu zastosować płytę 



OSB-3 gr. 22 mm oraz styropapę ze spadkiem 2% o grubości zmiennej 4-30 cm z wierzchnią warstwą 
papy termozgrzewalnej na welonie poliestrowym gr min 5,2 mm. 
Strop nad parterem - sufit z płyt gipsowo – kartonowych wodo – ognioodpornych mocowany do 
konstrukcji dachu. 
Izolacje 
- Izolacje termiczne 
- dach ocieplony wełną mineralną grubości 20 mm ułożoną na paroizolacji. 
- nadproża i wieńce ocieplone styropianem grub. 10 cm 
- ściany ocieplone styropianem grub. 10 cm. 
- Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje 
- izolacja pozioma ław fundamentowych i posadzki 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia izolacyjna 
- na dachu - 1x folia polietylenowa paroszczelna ( pod wełną ) oraz membrana wiatrochronna 
paroprzepuszczalna . 
Elementy wykończenia wewnętrznego 
- Podłogi i posadzki - zgodnie z opisem na rysunkach. Podkład konstrukcyjny z betonu C8/10 (B-10) 
zbrojonego siatka z prętów Ø 6mm o oczkach 20x20cm. 
- Tynki wewnętrzne i okładziny – Tynki cem-wapienne kat.III szpachlowane wyprawą gipsową. 
- Wykończenie zewnętrzne - mieszanki tynkarskie gotowe silikatowe w kolorze uzgodnionym z 
Inwestorem 
- Pokrycie – styropapa zgodnie z częścią rysunkową z wierzchnią warstwą papy termozgrzewalnej na 
welonie poliestrowym. 
- Stolarka okienna i drzwiowa - wg uznania inwestora spełniająca warunek izolacyjności 
Uc(max) < 1,1 [W/(m2k)] okna i drzwi wg części rysunkowej. Okna nawiązujące do stolarki 
dotychczasowej. Wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczeń użytkowych należy poszerzyć do 
szerokości skrzydła 90cm i zamontować je tak aby po otwarciu były wykładane na ścianę. Wszystkie 
płaszczyzny otwierane okien powinny posiadać uchwyty umożliwiające otwieranie z płaszczyzny 
podłogi. Parapety PCV o szerokościach wystających 5 cm poza lico ściany. Brama uchylna z napędem 
w kolorystyce istniejącej bramy typu „wiśniowski” bądź równoważny. 
Elementy wykończenia zewnętrznego 
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC 
- nad wejściem daszek z poliwęglanu – systemowy , mocowany do ściany. 
- schodki wejściowe z betonu na gruncie 
Wyposażenie w instalacje 
Rozbudowana część będzie wyposażona w instalację elektryczną oraz włączona do istniejącej instalacji 
c.o. 
Wentylacja ( przewietrzanie ) garażu poprzez umieszczenie w ścianie frontowej przy posadzce otworu 
nawiewnego o wymiarach 20 x 20 cm oraz wykonanie na przeciwległej ścianie na poziomie + 4,20 m 
kominka wentylacyjnego ściennego 
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót innych warunków niż przyjęto w założeniach 
projektowych, a w szczególności innych niż przyjęto do obliczeń warunków gruntowych należy 
zawiadomić projektanta. 
Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym autora projektu. 
Charakterystyki wytrzymałościowe i sprężyste przyjęto dla drewna sosnowego litego klasy C 24 o 
wilgotności 18% . Elementy żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A III. Wartość jednostkowa 
oporu granicznego gruntu gf =153 MPa , wartość obliczeniowa obciążenia podłoża 110 MPa.                
Instalacja centralnego ogrzewania.                                                                                                                      
Instalacje elektryczne 
. Obsługa geodezyjna. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: 

- projekt budowlany, opisy techniczne, STWiORB, przedmiar robót 

 



 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

KODY CPV: 

45000000-7 – Roboty budowlane 

71500000-3  Usługi związane z budownictwem 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewidział podziału 

zamówienia na części. Wielkość zamówienia bez dokonywania podziału umożliwia dostęp do 

zamówienia (odpowiada możliwościom) małym i średnim przedsiębiorstwom. Ilościowy zakres robót 

budowlanych w ramach niniejszego zamówienia odpowiada możliwościom MŚP. Wartość 

zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych, które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. 

Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje 

zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 

Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej 

dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE). Podzielenie zakresu robót na części 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia – brak koordynacji działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia oraz zwiększenie kosztów realizacji 

zadania. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, 

organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział 

zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

– zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy 

małych lub średnich przedsiębiorstw 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.  

Rozdział IV Wizja lokalna  

 Nie jest wymagana. 

 

Rozdział V 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.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

Rozdział VI Termin wykonania zamówienia  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu, określonego w pkt 1, z uwagi na wystąpienie okoliczności 

przewidzianych w § 20 ust. 2 pkt 3) projektu umowy.  

3. Ustalony wyżej termin może ulec zmianie, jeżeli wykonawca udowodni, że zmiana wynika z 

okoliczności od niego niezależnych oraz, że podjął on stosowne czynności w odpowiednim czasie i z 

odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do sytuacji, która tego wymagała, by termin został 

dotrzymany.  

4. W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu 

umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające 

zmianę terminu umownego.  

5. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.  

Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału, 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:  

1.1  Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże że 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na  przebudowaniu lub wybudowaniu obiektu 

mieszkalnego, urzędu, szkoły, przedszkola, remizy lub innego budynku użyteczności publicznej , o 

wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto. 

- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji 

kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub 



odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na 

podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. – warunek dotyczy wszystkich części. 

 

Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert.  

 1.2. Przedłożenia Zamawiającemu, sporządzonego na załączniku do SWZ Nr 7 wykazu osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli z wykazu wynikać będzie  posiadanie osób legitymujących 

się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi  wydawanymi na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia   29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U. 2019 poz. 831) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 ) oraz ustawy  z dnia 22.12.2015o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2021 poz. 1646), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

Z wykazu musi wynikać dysponowanie: 

co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada 

doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej jedną osobą, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń;  ;  

(Dokument składany na wezwanie Zamawiającego – do złożenia tego dokumentu zostanie 

zobligowany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona). 

 

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.  

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  



1) w art. 108 ust. 1 uPzp;  

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 uPzp, tj.:  

a) 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;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5, 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 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.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.  

Rozdział VIII Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 

wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)  



1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp 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 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) Oświadczenie 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 2019 r. poz. 369), 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; 

załącznik nr4  do SWZ 

 

2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

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

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

3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;  Załącznik nr 5 do SWZ 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z określeniem ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania 

zamówienia -załącznik nr 7 do SWZ; 

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

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 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.  

6. Dokumenty, o którym mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  



7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

8. 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 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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 uPzp 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

Rozdział IX Poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

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

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  



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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 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 

VIII SWZ.  

Rozdział X Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

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 VIII pkt. 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  



Rozdział XI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko za pośrednictwem formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, 

należy przekazywać za pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w 

terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Dariusz Bielawski, e-mail: 

komunalka@gminadrawsko.pl, tel. 67 2569128.  

2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:  

Dariusz Bielawski, e-mail: komunalka@gminadrawsko.pl tel 67 2569128  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.  

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko. i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

mailto:komunalka@gminadrawsko.pl


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) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8,  

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.  

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:   

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" 

oraz uznaje go za wiążący,   

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 uPzp.  

11. 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  

12. Zalecenia  

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM 

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

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”.  

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:  

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf  

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip lub .7Z.  



3) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  

6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

7) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.  

8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

9) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.   

10) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania 

Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres urzad@gminadrawsko.pl, z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności 

Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem 

Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w rozdziale XII niniejszej SWZ.  

11) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

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

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. wyżej, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 14, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert.  

17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

Rozdział XII Opis przygotowania oferty  

1. Ofertę, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składa się pod 

rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  



Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej 

Zamawiającego dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl postępowanie pn.  ” 

Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie” 

  link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.  

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ;  

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ wraz z oświadczeniem, 

o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ złożone przez ten podmiot (jeżeli dotyczy);  

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

3. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny (lub podpis zaufany 

lub podpis osobisty) wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do 

systemu (kwalifikowany podpis elektroniczny - opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).  

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które  każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

5. Oferta powinna być:  

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl link https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko.  

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 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.  

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymagania „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.  

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie 

XAdES.  

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 uPzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w 



terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 

5. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 

oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 

na stronie internetowej pod adresem:  

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

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie tych ofert.  

11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania składane przez wykonawcę, powinny być 

sporządzone w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez  innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB.  

15. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

16. 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.  

Rozdział XIII 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 ofertowa brutto musi uwzględniać:  

1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,  

2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z swz i załączników do swz,  



4) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art. 632 KC., a więc i ryzyko, co oznacza, 

że Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności domagać 

się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, które nie zostały uwzględnione w opisie 

przedmiotu zamówienia a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,  

5) układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie 

umożliwiającej ich porównanie,  

6) udzielenie, co najmniej 36 miesięcznego okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji (okres 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XVII swz),  

7) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości za wykonany przedmiot zamówienia.  

8) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z 

przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę.  

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 2018 

r. poz. 2174, z późn. zm.), 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 w ust. 1, 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.  

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

9. Zamawiający we wszystkich rozliczeniach krajowych, w których występuje podatek VAT i które są 

udokumentowane fakturą VAT stosuje mechanizm podzielonej płatności.  

Rozdział XIV Wymagania dotyczące wadium  



Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział XV Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą  przez okres 30 dni do dnia  11 marca 2022 r., przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego 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.  

Rozdział XVI Składanie i otwarcie ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na www.platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadrawsko w myśl uPzp na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia 10 lutego 2022 r. do godz. 09:00.  

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 platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu 

na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 uPzp, 

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, wycofania oferty znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2022 r. o godz. 10:00.  

8. 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.  

9. Postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez komisje przetargową powołaną 

Zarządzeniem Wójta.  

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  



11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

12. 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 albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”.  

Rozdział XVII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, którymi 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert:  

1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;  

2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.  

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

1) Cena (C) – waga 60 %  

cena najniższa brutto  

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  

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) Okres gwarancji  (G) – waga 40 %  

Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin gwarancji. W tym kryterium 

Wykonawca może otrzymać max. 40 punktów 

Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Punktacja będzie 

przyznawana w następujący sposób:  

a) za udzielony 36 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 

punktów,  

b) za udzielony 48 miesięczny okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca otrzyma 20 

punktów,  



c) za udzielony 60 miesięczny (lub więcej) okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji  Wykonawca 

otrzyma 40 punktów.  

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach 

kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów. Ilość punktów = %. 

Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę  

Lp=C+G  

3. Sposób oceny ofert:  

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert 

będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, 2) o 

wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp).  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom uPzp oraz SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

6. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 uPzp Zamawiający unieważni 

postępowanie.  

Rozdział XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 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 XIX SWZ.  

4. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę kopie uprawnień budowlanych oraz kopie aktualnego  zaświadczenia z właściwej izby 

samorządu zawodowego - osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.  



5. 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.  

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie.  

Rozdział XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 

2 uPzp.  

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca je z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:  

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  

b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),  

c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

e) sformułowanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie że Wykonawca nie 

wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy lub wykonał zamówienie objęte 

umową z nienależytą starannością.  



f) termin obowiązywania gwarancji,   

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 

przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek 

dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, 

gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich.  

9. Za zgodą zamawiającego, w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w: Banku Spółdzielczym w Wieleniu – Nr konta : 418960000300002120000040  

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 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,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji za 

wady.  

Rozdział XX Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  

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. 454-455 ust. 1 pkt 1), pkt 2) lit b i c, pkt 3) i 4), ust. 2-4 uPzp oraz 

wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  

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

pisemnej.  

XXI.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. 

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. 454-455 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. 

 

Rozdział XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

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 uPzp.  

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 uPzp 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 listopada 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 uPzp, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 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.  

Rozdział XXIII Ochrona danych osobowych  

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

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, 

informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Drawsko, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 

poprzez adres e-mail:  urzad@gminadrawsko.pl, we wszystkich  sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. – dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych 

do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, określonym w treści zgody.  

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.  

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe 

na podstawie umów podpisanych z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na 

podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w 

pkt. 3.  

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, t.j. 

5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania 



wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  

10. W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania 

dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2) sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników);  

 

3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

11. Nie przysługuje Państwu prawo:  

- do usunięcia danych osobowych;  

- do przenoszenia danych osobowych;  

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.  

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

XXIII . Wykaz załączników do SWZ 

Załącznik nr 1       Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w     

                               postępowaniu 

Załącznik nr 3       Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów   

                               Wykonawcy 



Załącznik nr 4       Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

                              kapitałowej 

Załącznik nr 5       Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6       Wzór umowy 

Załącznik nr 7       Wykaz osób 

 


