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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ)  

  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:  

 

GMINA OSTROWITE 

  

  

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tj z dnia 24.06.2021 r.) – dalej Pzp, na zadanie: 

   

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy Ostrowite – Polski Ład 

 

  

  

Znak sprawy: OO.ZP.271.3.2021.TP 

  

 

          Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

            Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Ostrowite– styczeń 2022 rok 

Inwestycja   dofinansowana a   ze środków  Programu Rządowego    
FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH   

  
  

https://platformazakupowa.pl/pn/os
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CZĘŚĆ I – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE  

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ 

STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1)Nazwa zamawiającego:            Gmina Ostrowite  

    Adres zamawiającego:              ul. Lipowa 2  

    Kod Miejscowości:                   62-402 Ostrowite 

    Telefon i fax:                             632765121,  fax: 632765160 

    Adres strony internetowej:        www.ostrowite.samorzady.pl 

    Adres poczty elektronicznej:     ugmostrowite@post.pl 

    Godziny urzędowania:               poniedziałek 7:15-16:15 

                                                        wtorek, środa, czwartek 7:15-15:15 

                                                        piątek 7:15-14:15;  

2) Osobami uprawnionymi do komunikowania się są: w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą: Beata 

Chmielecka, tel. 63 2765 160, w zakresie merytorycznym: Janusz Pawlaczyk , tel. 63 2765 160.  

Wsparcie techniczne:  

W sprawach związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open 

Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.  

• tel. 22 101 02 02  

• e-mail: cwk@platformazakupowa.pl  

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem                         

o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj z dnia 24.06.2021r.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

b) Wartość zamówienia poniżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.  

c) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Pzp.  

d) W ramach niniejszego postępowania Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

4. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

5. UŻYTE W SPECYFIKACJI TERMINY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:  

„Zamawiający” – Gmina Ostrowite;  

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji;  

„SWZ” lub „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

„ustawa” lub „ustawa Pzp” lub „Pzp” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 tj z dnia 24.06.2021 r.)  

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrow
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw
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„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  

„Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca 

zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający nie 

przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.  

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).  

9. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Ostrowite  

z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite.  

  

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dróg Gminy Ostrowite 

Wszystkie prace wykonywane będą w istniejących granicach pasa drogowego dróg Gminy Ostrowite, zgodnie z 

przedstawionym harmonogramem robót uwzględniającym zakres robót do wykonania w 2022r oraz 2023r, zasadami 

wiedzy techniczno-budowlanej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarach robót, opisem 

technicznym dróg, planem sytuacyjnym dróg, przekrojem normalnym każdej drogi gminnej. Wykonawca 

zobowiązany jest podczas prac do prawidłowego oznakowania robót budowlanych oraz zabezpieczenia organizacji 

ruchu. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy. 

3.  Etap 1 obejmuje następujący   zakres prac :  

1. Przebudowa drogi gminnej G 163P w miejscowości Kosewo; 

2. Modernizacja drogi gminnej Nr G1005P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Ostrowite dz. 69, 

244, Jarotki dz. 44   

3. Modernizacja drogi gminnej G1009P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Siernicze Małe dz. 

184, 226 

4. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni  jezdni   w m. Kąpiel dz.  32/1, 29/2, 28/2, 

32/3 

5. Modernizacja drogi gminnej G103P, G1001P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni  w m. Naprusewo 

dz. 166, 131, 132, 225   

6. Modernizacja drogi gminnej G1021, G1020P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Sienno dz. 

91/3, 73/1,34 

7. Modernizacja drogi gminnej G103P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni  w m. Naprusewo dz. 166,    

8. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Tomaszewo dz.  174/2, 173 

9. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Wiktorowo obręb Tomaszewo 

dz. 11 

10. Modernizacja drogi gminnej G1002P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Tomiszewo dz. 24, 

Naprusewo dz.157,    

11. Modernizacja drogi gminnej G1013P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Jarotki dz. 104, 

12. Modernizacja drogi gminnej G1018P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m.  Giewartów dz. 93/2, 

Mieczownica dz. 28, 43, 90/3, 117/3,    

13. Modernizacja drogi gminnej G46P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Stara Olszyna dz. 142,    

14. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Kania dz. 175  

15. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni ul Słoneczna  w m. Ostrowite część 

dz. 143/1  

16. Modernizacja drogi gminnej G1004P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni Siernicze Wielkie dz. 

część 50/3, 14, Skrzynka dz. część 190, 76 
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4. Etap 2 – obejmuje następujący zakres prac : 

1. Modernizacja drogi gminnej G30P, G1032P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Izdebno dz. 

42, 62, Przecław dz. 17, Jarotki dz. 224/2, 224/1. 

2. Modernizacja drogi gminnej G1020, G123P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Giewartów 

dz. 41, Giewartów Holendry dz. 101, 102, 67, Sienno dz. 21/1   

3. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni  w m. Ostrowite dz. 143/1, Jarotki 

dz.36/1,36/2,182/1,182/2 

4. Modernizacja drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Tomaszewo dz. 93/2 , 150/12 

5. Modernizacja drogi gminnej G1017P,G58P,G1025P,G1022P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w 

m. Tomaszewo dz. 174/2, 205/2, Przecław dz.62, Kąpiel dz. 90, 153, 227   

6. Modernizacja drogi gminnej G1002P, G122P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni Kosewo dz. 53, 

Tomiszewo dz. 24, 41/5, 60/38 

7. Modernizacja drogi gminnej G1011P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni m. Siernicze Wielkie dz. 

50/3  

8. Modernizacja drogi gminnej G11P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Ostrowite dz. 161    

9. Modernizacja drogi gminnej G1036P polegającej na remoncie nawierzchni jezdni w m. Lucynowo obręb 

Szyszłowo dz. 367, 332, 351, 394/5. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej  i 

technologii.  

5. Materiały, wyroby i urządzenia użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

technicznej oraz winny być dostarczone, użyte i oznakowane w zgodzie z ustawą o wyrobach budowlanych.  

6. Wymagania dotyczące robót:  

a. wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;  

b. wszystkie materiały lub wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, muszą być w I gatunku 

jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub aprobaty lub inne dokumenty wymagane prawem 

budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;  

c. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

odpowiedzialny jest Wykonawca.  

7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny Przedmiot:  

45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg,   

Pozostałe:   

         45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  

         45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

CZĘŚĆ III – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:   

Etap 1: 4 miesiące liczone od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia  

Etap 2: 21 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia  

 

CZĘŚĆ IV – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać  

w sposób szczególny.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

a) Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

a.1. minimum 2 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub innych ciągów komunikacyjnych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wartości nie niższej niż 500.000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy  

złotych brutto) każda  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli przedstawi wykaz wykonanych  

robót tj. minimum 2 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub innych ciągów  

komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                          

i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ 

wraz  z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającymi, że 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,  a wartość 1 roboty będzie 

wynosiła nie mniej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)  

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, wymagane zawodowe doświadczenie powinien mieć co 

najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, tj.: warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca 

lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i 

doświadczenia. Doświadczenia w/w podmiotów nie sumuje się.  

b) Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na 

etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:  

b. 1) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika 

robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r.                          

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 831)   

c) Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające 

im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. 

Dz.U.2021.2351) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2021.1646).  

d) Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową 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.  
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CZĘŚĆ V – PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ 109 

UST. 1 USTAWY PZP  

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej,  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1),  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 

Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego                         z 

wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

8) Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp, tj.:  

https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
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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.  

9) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.   

CZĘŚĆ VI – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE 

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA  

 

Do oferty Wykonawca musi dołączyć :  

1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik 2 do SWZ. 

Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe.  

a)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) 

SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu.  

2) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie 

z załącznikiem nr 10 do SWZ.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, 

wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt.2), 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 załącznikiem nr 5 do 

SWZ.  

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy Wykonawca 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, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

5) Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba 

że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:  

6.1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik 

do SWZ wraz z dowodami dotyczących robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, potwierdzające, że 

roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca   z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz                         

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                

o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  

6.2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:  

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 

https://sip.lex.pl/%23/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/17337528?cm=DOCUMENT
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(Dz.U.2021.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego 

załącznik do SWZ,  

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

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

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

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

dokumentu, o których mowa w ust. 6.2 pkt b, 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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 6.2 pkt b, 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. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 

jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 

6) Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia kosztorysu ofertowego 

sporządzonego  w formie uproszczonej lub pełnej wykonany na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

(przedmiaru robót), którego wartość musi być zgodna ze złożoną  ofertą .Kosztorys ma charakter poglądowy i 

nie podlega ocenie. 

 

7) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub  

zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia                         

w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

8) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu.  

9) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki 

dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest                          

w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów.  

10) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające 

dostęp do tych środków;  

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,                  

o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

11) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 

jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

12) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy  
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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 

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.  

  

CZĘŚĆ VII – INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  Z  WYKONAWCAMI ORAZ  INFORMACJE  

O  WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.                         

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

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

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

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 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.: a) 

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

b) 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,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) 

 włączona obsługa JavaScript,  

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  

g) 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:  

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrow
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  

b) zapoznał stosuje się do instrukcji  składania ofert/wniosków  dostępnej pod linkiem:  

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

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 ustawy Pzp.  

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

postępowania.  

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 pkt 7.14) SWZ, przedłuża termin składania 

ofert o  czas niezbędny  do zapoznania się wszystkich zainteresowanych  Wykonawców  z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął   w 

terminie, o którym mowa w pkt 7.14) SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 7.15) SWZ, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ostropwite, w zakładce „Komunikaty publiczne”.  

  

CZĘŚĆ VIII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  

CZĘŚĆ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 

09.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 

mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

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

  

CZĘŚĆ X – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY  

1. Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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a) oświadczenie, o którym mowa w Części VI pkt.1) SWZ,  

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),  

c) oświadczenie, o którym mowa w Części VI pkt 2) SWZ (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie),  

d) oświadczenie, o którym mowa w Części VI pkt 3) SWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby),  

e) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to 

bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj.  

w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 

(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.  

2. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja 

rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 

Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).  

3. 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 postaci elektronicznej podpisane 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, zgodnie  

 Rozporządzeniem  Prezesa Rady  Ministrów z  dnia  30.12.2020r. 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.  

4. Oferta powinna być:  

a) sporządzona z uwzględnieniem treści załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,  

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,  

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania                         

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”.  

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

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

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, 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. Na platformie 

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


- 12 -  

  

 

w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

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

lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej 

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

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia 

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski.  

10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 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.  

11. Na podstawie §8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. 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, w przypadku 

przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie 

pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym 

pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zaleca jednak w przypadku gdy Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip - 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

Zalecenia:  

1. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. 

Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.  

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

3. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

  

CZĘŚĆ XI – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

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

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  do dnia 09.02.2022 r. do godz. 13:00  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć 

przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

4. Oferta 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.  

5. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności ofertę oraz oświadczenia,                

o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej i opatruje się podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbarkw%20do%20dnia
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6. 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.  

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

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

8. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 09.02.2022 r. o godz. 13:05, tj. zgodnie                   

z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.  

9. 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.  

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

11. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, a 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:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej  

albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) 

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

13. Informacja, o której mowa w pkt 12 zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl             

w sekcji „Komunikaty” .  

14. Uwaga. Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 

jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.  

  

CZĘŚĆ XII – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT).  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, w cenie ryczałtowej brutto, 

musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Cena ryczałtowa brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami oraz z innymi elementami 

cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami 

własnymi wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców. Ustalenie prawidłowej stawki podatku 

VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z  obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku 

akcyzowym, należy do Wykonawcy.  

5. Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych, w tym: 

a) koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i ppoż.,  

b) koszt robót rozbiórkowych oraz koszty związane z wszelkimi pracami porządkowymi dotyczącymi 

zakończenia przedmiotu zamówienia,  

c) koszt przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót,  

d) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej,  

e) koszt wywozu ziemi i odpadów oraz ich utylizację, itp.,  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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f) ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni dróg, chodników itp., wraz                         

z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji,  

g) inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym gwarancji jakości  

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych 

lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy 

nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności 

roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  

8. Zamawiający  przewiduje  możliwości  zmian  ceny  ofertowej  brutto  w 

 sytuacjach  wymienionych w Projektowanych Postanowieniach Umowy.  

9. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.  

10. Zamawiający przyjmuje, że cenę ryczałtową podano prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia. Wykonawca 

nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.  

11. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, których nie można było wcześniej przewidzieć, wykonanie zadania groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 

przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.  

  

CZĘŚĆ XIII – OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i 

odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

 

L.p. Opis kryterium ceny Znaczenie w % 

1. Cena (koszt) 60% 

2. Długość okresu 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. 

Długość okresu gwarancji jakości – 40%  

 Kryterium„ Długość okresu gwarancji jakości-G” liczona w okresach miesięcznych: W przypadku zaoferowania 
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minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0)punktów. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 

czterdzieści(40) punktów. 

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 48 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru: 

G o 

G = ------------------------- x 40pkt 

G max. 

 

gdzie: 

G - wartość́ punktowa, którą należy wyznaczyć́, 

Gmax.- najdłuższy oferowany okres gwarancji 

Go     - okres gwarancji podany w badanej ofercie 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość́ okresu gwarancji jakości, w przedziale od 36 miesięcy do 48 

miesięcy, za którą przyzna dodatkowe punkty   Wykonawcom   w   kryterium   „Długość   okresu   gwarancji   jakości”. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę 

odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.. Wykonawca może zaproponować́ długość́ okresu 

gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 48 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń́ 

wartość́ 48 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość́ okresu gwarancji jakości”. Wykonawcy oferują 

długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 48  miesięcy). 

 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: 

 

O = C + G 

gdzie: 

O- łączna ilość punktów oferty ocenianej, 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”. 

 

 Za  najkorzystniejszą  zostanie   uznana   oferta   z   największą   liczbą   punktów,   tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1. 

 
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą 

ceną.  

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę.  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.  

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

CZĘŚĆ XIV – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
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1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono tylko jedną 

ofertę.  

3) Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 

załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

4) Wykonawca, przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć:  

a) w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających 

wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej), 

b) kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej,    

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy                        

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp).  

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym              

w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru 

oferty.  

  

CZĘŚĆ XV – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

CZĘŚĆ XVI – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 7 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  Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego – załącznik nr 7 SWZ. 

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

 

CZĘŚĆ XVII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 

ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  
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3. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność 

Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 

systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy, zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy, zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. Szczegółowe 

informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.  

  

 

CZĘŚĆ XVIII - POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

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

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

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

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

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

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.  

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na 

jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

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 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 załącznikiem do SWZ.  

  

CZĘŚĆ XIX - 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, oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
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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 składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem do SWZ.  

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

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

CZĘŚĆ XX – ZATRUDNIENIE  NA  PODSTAWIE   UMOWY  O PRACĘ 

Na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający przy realizacji zamówienia 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących 

niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie bezpośrednio prac budowlanych na terenie budowy, tj. kierowanie 

pojazdami, operowanie sprzętem budowlanym i drogowym, oraz wszelkie prace fizyczne wykonywane przez 

robotników realizowane były na podstawie umowy o pracę.  jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm). 

Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni te osoby na cały okres realizacji zamówienia.   

Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do 

samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierowników robót. 

Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy lub właściwych przepisów 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania.   

W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez pracownika/ów, pracodawcę lub z innych 

przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres 

realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach określonych w SWZ.   

Sposób weryfikowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:   

1)  Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez 

Zamawiającego,   

Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

czynności wskazane przez Zamawiającego.   

Oświadczenie o którym mowa w ust. 5 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których mowa w ust.1 wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, związanych z 

zatrudnieniem, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:   

1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, w tym:  

oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
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innych dokumentów  

- zawierających 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.  

za brak realizacji wymagań określonych w niniejszej Części SWZ Zamawiający obciąży Wykonawcę karami 

umownymi, w wysokości określonej we w projekcie umowy niniejszego postępowania. 

 

CZĘŚĆ XXI - INNE INFORMACJE  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania między Zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych ani zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia przez niego 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

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

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,                   

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 

pkt 2 ustawy Pzp.  

  

CZĘŚĆ XXII - ZALECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do  

„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,  

2. minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.  

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

wskazaniem na .pdf  

4. W  celu  ewentualnej  kompresji  danych  Zamawiający  rekomenduje  wykorzystanie 

 jednego  

z rozszerzeń: .zip , .7Z  

5. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp 

.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

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

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

7. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf                         

i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

b) pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  
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c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

2. 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.  

3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 

wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

4. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  

5. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy 

złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.  

6. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  

7. 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.  

  

CZĘŚĆ XXIII - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  

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

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46M/E (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 

2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający — Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 

Ostrowite, tel. 63 2765 121 , reprezentowany przez Wójta Gminy Ostrowite; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

inspektor@osdidk.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO.  

8)  posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących                      (w przypadku, 

gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 

Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

b)     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
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postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych    osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

11) w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu            o udzielenie 

zamówienia danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, 

współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób Zamawiający wnosi                                             

o poinformowanie tych osób o danych administratora Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach 

danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej. 

 

CZĘŚĆ XXIV - ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

  

NUMER  

ZAŁĄCZNIKA  
TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA  UWAGI  

 1.    Formularz Ofertowy    

 2.    Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.  złożyć wraz z ofertą  

 3.    Wykaz robót  
złożyć na wezwanie 

Zamawiającego  

 4.    
wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia  

złożyć na wezwanie 

Zamawiającego  

 5.    Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  
jeżeli dotyczy złożyć wraz           

z ofertą  

 6.    Wzór pełnomocnictwa  
jeżeli dotyczy złożyć wraz           

z ofertą  

 7.    Projektowane postanowienia umowy (PPU)    

 8.    Informacja o przynależności do grupy kapitałowej  
złożyć na wezwanie 

Zamawiającego  

 9.    Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp  złożyć wraz z ofertą  

 10.    Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp  
jeżeli dotyczy złożyć wraz           

z ofertą  
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 11.    Dokumentacja dla etapu I  ETAP 1 

12.   Dokumentacja dla etapu II    ETAP 2 

  

    ZATWIERDZIŁ:   
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