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BRUK-DRÓG Piotr Kruk Klimy 17, 14-220 Kisielice 

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.2.2022 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) pn.: „Budowa Ogrodu rodzinnego  

w Lubnowy”  

Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych 

Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

wzywa Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w § X ust 4 

Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”, aktualnych na dzień ich złożenia: 

1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:  

a) 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 nr 3 do SWZ; 

 

2) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:  

a) Wykaz 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 wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; -  załącznik nr 5 do SWZ; 

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 - załącznik nr 5A 

do SWZ; 

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 5B do 

SWZ 
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UZASADNIENIE 

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert stwierdził, iż złożona przez Wykonawcę oferta na realizację 

przedmiotu zamówienia pn. „Budowa Ogrodu rodzinnego w Lubnowy” uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert.  W związku z powyższym Zamawiający 

wzywa do złożenia podmiotowych dokumentów dowodowych. 

W przypadku oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty, w odpowiedzi na niniejsze wezwanie 

Wykonawca może złożyć oświadczenie, że oświadczenia i dokumenty, które posiada Zamawiający  

są aktualne i potwierdzić ich prawidłowość w rozumieniu art. 127 ust. 2 ustawy Pzp. 

Wykonawca zobowiązany przesłać wyżej określone dokumenty za pośrednictwem platformy  

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

Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 należy złożyć przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w SWZ w terminie do dnia 17.02.2022r. w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 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 2020r., poz. 2452), w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 
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