
 
Znak  sprawy: RIiGK.271.1.2023        

1 
 

 

Gmina Bobowa 

ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 

tel. +18 35 14 300 

e-mail: um@bobowa.pl, 

strona internetowa Zamawiającego: http://www.bobowa.pl, http://www.bobowa.pl/BIP/ 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek-piątek od 730 do 1530 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ)  

 

Na zadanie pn.  

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa” 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych – edycja 2”. 

 

 

 

 

Specyfikację Warunków Zamówienia  

zatwierdził Wacław Ligęza  

Burmistrz Bobowej 

mailto:e-mail:%20um@bobowa.pl,
http://www.bobowa.pl/
http://www.bobowa.pl/BIP/
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa 

Adres internetowy: www.bobowa.pl, http://www.bobowa.pl/BIP/ 

Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa 

 

II. ADRES DO KORESPONDENCJI: 

 

Gmina Bobowa 

ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 

tel.: 18 35 14 300 

 

adres e-mail prowadzonego postępowania: 

janusz.fugiel@bobowa.pl  

zamowienia@bobowa.pl  

 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM                               

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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 

z04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, oraz w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej 

„Pzp”,Zamawiający informuje, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bobowa z siedzibą                                       

ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa; 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim 

w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, e-mail: dariusz.bobowa@gmail.com. 

http://www.bobowa.pl/
http://www.bobowa.pl/BIP/
mailto:janusz.fugiel@bobowa.pl
mailto:zamowienia@bobowa.pl
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3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa” 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 Pzp; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie 

przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pan/Pani: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących; 

b. w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający 

działając na podstawie art. 75 Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

c. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych- 

z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 Pzp oraz art. 76 Pzp; 

d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art.18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 Pzp oraz art. 74 ust. 3 Pzp; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki2, Warszawa), gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani 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. 

 

V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z  dnia 
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11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) -

zwanej dalej także „Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

ustawy Pzp. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną  dalej 

„SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP. 

 

VI. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI: 

Nie 

 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bobowa 

z instalacją inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. 

 

ZAMÓWIENIE JEST PODZIELONE NA CZĘŚCI I OBEJMUJE: 

I. CZĘŚĆ I – Budowa oświetlenia ul. Wawrzyńca i ul. Bohaterów Bobowej 

1. Wykonanie oświetlenia ul. Św. Wawrzyńca. 

2. Wykonanie oświetlenia ul. Bohaterów Bobowej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

Zał. nr 10.1 do SWZ – Projekt budowlany 

Zał. nr 10.2 do SWZ – Przedmiary robót 

Zał. nr 10.3 do SWZ – STWiORB 

 

II.CZĘŚĆ II – Modernizacja istniejącego oświetlenia, w tym: 

1. Modernizacja i wymiana opraw wraz ze sterowaniem własności TAURON 

(100%) i częściowo wł. Gminy Bobowa. 

2. Zabudowanie wkładów LED w oprawach stylowych i innych wł. Gminy 

Bobowa. 

3. Wymiana 6 słupów oświetleniowych – ul. Topolowa. 

4. Dostawa i montaż inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

Zał. nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ II)  
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UWAGA: niezależnie od Opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I oraz CZĘŚĆ II), 

przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi 

opraw LED opisanymi w piśmie TAURON, które stanowi zał. nr 12 do SWZ 

  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją  

warunków zamówienia (zwaną również SWZ), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami i technologiami producentów 

materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także zgodnie                          

z przedmiarami robót, które stanowią załączniki do SWZ.  

 

2. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił min. 5 - letniej 

rękojmi oraz: 

• min. 60-miesięcznej gwarancji dla CZĘŚCI I,  

• min. 84-miesięcznej gwarancji dla CZĘŚCI II. 

 

3. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający: 

a) zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) 

wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia, jego otoczenia i uwarunkowań 

realizacji  

b) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne                                      

do przygotowania oferty i realizacji zamówienia  

 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 

głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

5. Zamawiający nie określił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

6. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie 

wymagań określonej etykiety, o których mowa w art.104 Pzp. 

 

2. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

• dla CZĘŚCI I: 

Główny kod: 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  

 

Kod uzupełniający: 

45000000-7 Roboty budowlane  

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
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45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 

• dla CZĘŚCI II: 

Główny kod: 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

 

Kod uzupełniający: 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego    

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

71355200-3 Wykonywanie badań 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie:  

• CZĘŚĆ I – do dnia 12.10.2023r. 

• CZĘŚĆ II – do dnia 12.10.2023r. 

 

IX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                               

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWACH WYKLUCZENIA: 

 

1. INFORMACJE O WARUNKACH  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone 

 

1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału                                 

w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie 

formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania w/w 

warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie                    

o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje 

warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; Ocena spełniania w/w warunku 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnieniu 

warunku udziału w postępowaniu. 

 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku dotyczącego sytuacji finansowej.  
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Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca 

wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość 

odpowiadającą min. kwocie przedstawionej w ofercie (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II) 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

1) zdolność techniczna:  

• dla CZĘŚCI I 

Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

budowie sieci oświetlenia dróg publicznych o długości co najmniej 300 mb 

każde zadanie z podaniem długości, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i prawidłowo ukończone. 

• dla CZĘŚCI II 

Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał co najmniej 1-ą robotę budowlaną polegającą na 

wykonaniu modernizacji oświetlenia, wymianie opraw na oprawy LEDowe                  

o wartości co najmniej 500 000,00 zł - z podaniem wartości, daty                       

i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończone. 

 

2) zdolność zawodowa (dot. CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II):  

Wykonawca musi wykazać, iż do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje 

lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania 

robót w specjalnościach: 

a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń                       

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.           

W/w osoba winna posiadać aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

b) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającą uprawnienia SEP do 1 KV                       

w kategorii E albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje)                         

w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane                 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
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posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89  poz. 828 ze zm.), 

c) minimum 1 osobą (elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV                

w kategorii D albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje)                           

w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wydane                   

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89  poz. 828 ze zm.). 

 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. 

uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się 

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych 

w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1646). 

 

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na 

stanowiska wymienione pod lit a) – c) pod warunkiem posiadania przez daną 

osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych 

specjalnościach.  

 

Uwaga: 

- w przypadku, gdy ww. robota budowlana będzie stanowiła część przedmiotu zamówienia               

o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót” 

wyodrębnić rodzajowo robotę, o której mowa powyżej, 

- w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca 

będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w pkt 1.3.                                 

w Rozdziale IX SWZ, warunek o którym mowa w pkt 1.2. ppkt 4) powyżej musi zostać 

spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego 

ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak 

możliwości tzw. sumowania doświadczenia, 

- w przypadku gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek 

konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która 

będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

 

1.3. Udostępnienie zasobów: 

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              

w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej podmiotów 
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udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108ust. 

1 ustawy Pzp oraz na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wskazanych przez 

Zamawiającego w pkt 2.2. poniżej. 

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. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt. 3) 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego  

zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                              

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

6) Zamawiający oceni, 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,                

o których mowa w rozdziale IX SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7) 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. 
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2. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2.2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę na 

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

2.3 Zamawiający wykluczy wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:  

 

a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 

r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taka jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

 

2.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

 

3. SAMOOCZYSZCZENIE 

 

3.1. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 

10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 
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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. 

 

3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą. 

 

1.1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 

 

Dot. CZĘŚCI II: 

Wraz z ofertą należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe: 

1. Wypełniony zał. do OPZ, pn. Tabela doboru urządzeń wraz z obliczeniami 

fotometrycznymi 

 

2. Oprawy oświetleniowe 

a) karty techniczne opraw ulicznych, wkładów LED 

b) deklaracje CE producenta opraw ulicznych, wkładów LED 
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c) Certyfikat ENEC opraw ulicznych, lub certyfikat jakości wydany przez akredytowane 

laboratorium badawcze 

 

3. System sterowania 

a) karta techniczna systemu sterowania 

b) deklaracja CE producenta sterownika systemu sterowania  

c) certyfikat TALQv2 oferowanego systemu sterowania lub rozwiązanie równoważne 

(opis równoważności opisany w OPZ) 

d) certyfikat ISO27001 serwerowni systemu sterowania lub równoważny (opis 

równoważności opisany w OPZ) 

 

1.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale                 

IX SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale X                    

ust. 2 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik            

nr 2 do SWZ. ( plik 2A-2D) 

 

1.3. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej w oryginale                 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub                    

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną 

w dokumencie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. poniżej. 

 

1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2 składają odrębnie: 

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

2) podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje 

zasoby wykonawcy; 

 

2. Do oferty wykonawca załącza również: 

 

2.1. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy): 

1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych               

w pkt 2.1. powyżej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 

powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, 
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2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści 

którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. 

Zamawiający zaleca, aby pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: 

nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych                

z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu 

jego pełnomocnictwa, 

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa               

pkt 2.1. powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                      

i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów; 

 

2.2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli 

dotyczy) – załącznik nr 3 do SWZ; 

 

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy; 

 

2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy; 

 

UWAGA: 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 

w innym dokumencie; 

 

2.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ (jeśli dotyczy); 

Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu 

trzeciego, zgodnie ze sposobem reprezentacji, określonym w dokumencie rejestrowym 

właściwym dla formy organizacyjnej; 
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3. Zapisy ppkt 2) w pkt 2.1. Powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

 

4. Zapisy ppkt 1) i ppkt 2) oraz ppkt 3) w pkt 2.2. powyżej stosuje się odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 

ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach. 

 

5. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

6. Oświadczenia i dokumenty składane NA WEZWANIE 

 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                               

w postępowaniu  

 

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

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane 

lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały 

wykonane lub są wykonywane 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 wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wykaz 

robót budowlanych  załącznik nr 7 do SWZ  

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                       

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 - wykaz osób załącznik nr 6 do SWZ  

c) Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu:  

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.                        

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną.  

 

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ. 

 

7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w ust. 6 pkt 6.1 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 

do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, usługi i roboty, były wykonane,                        

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie.  

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 6.2 lit. a) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż                         

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 8. stosuje się.  

 

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 

dokumentu.  

 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 
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Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 oraz z Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1446).  

 

W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane w trybie 

art. 126 ust. 1 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim 

konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub               

w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego – w celu umożliwienia ich 

identyfikacji.  

 

13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom.  

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,               

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - 

załącznik nr 5 do SWZ 

 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w ust. 13 pkt 1.  

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.  

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia   

publicznego;  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać                       

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja).  

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden             

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa  
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w Rozdz. IX pkt 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazują zgodnie z częścią IX ust.1 SWZ.  

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                          

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie              

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa              

w ust. 6 pkt 6.2 lit. a) – składa każdy z Wykonawców.  

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w ust. 6 pkt 1 , przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6 pkt 

1 lit. a i b składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą 

spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w części V. ust. 1. 

 

XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ                               

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1.1 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Janusz Fugiel oraz Pani 

Agnieszka Damian. 

1.2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

1.3 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 są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

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. 

https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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1.4 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. 

1.5 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. 

1.6 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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.: 

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

a. 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, 

b. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

c. włączona obsługa JavaScript, 

d. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

e. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

f. 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. 

1.8 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

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 i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

1.9 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                        

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 

art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1.10 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 

 

2. Zalecenia 

 

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

szczególnym wskazaniem na .pdf 

2.2 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów:.zip , .7Z 

2.3 Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

2.4 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. 

2.5 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.  

2.6 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

2.7 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.  

2.8 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

2.9 Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email. 

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

2.11 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. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2.12 Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

2.13 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

2.14 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

2.15 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. 

 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo 

wysłane przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

 

4. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania                

o udzielenie zamówienia publicznego oznaczona była nazwą oraz znakiem postępowania. 

 

5. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: 

 

8.1. w sprawach merytorycznych: 

Janusz Fugiel, Rafał Żaba  

Urząd Miejski w Bobowej 

ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 

 

8.2. w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: 

Janusz Fugiel, Agnieszka Damian 

Urząd Miejski w Bobowej 

ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 

 

8.3. w sprawach dotyczących obsługi informatycznej: 

Dariusz Oleksowicz 

Urząd Miejski w Bobowej 

ul. Rynek 21 

38-350 Bobowa 
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. 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 specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

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

 

7. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do treści SWZ także w wersji edytowalnej. 

 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                   

o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego. 

 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się                  

w takim przypadku częścią Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej po adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

 

11. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. 

 

11. Treść niniejszej SWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa 

13. Wszelkie zmiany treści SWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści 

SWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO              

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66, I ART. 69 

USTAWY PZP: 

Nie dotyczy niniejszego postępowania. 

 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

CZĘŚĆ I - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100) 

CZĘŚĆ II – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
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1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                    

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.             

z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania z ofertą. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Grybowie nr 02 8797 1013 0010 0100 0202 0006 

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).  

4.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale 

w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę dokumentu. 

5.Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 27.02.2023 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

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

związania ofertą, wskazanym w ust. 1 powyżej, 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu                  

związania ofertą. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ: 

 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, 

w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz 
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przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis 

elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie 

przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

2. 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.  

3. Oferta powinna być: 

1. sporządzona na podstawie załącznika nr 1  do SWZ w języku polskim, 

2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4. 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”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

6. 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 w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. 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 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe  podlegać będzie odrzuceniu. 

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

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia 

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. 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. 

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. 

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec wraz z przekazaniem takich 

informacji i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest 

wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie 

z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie 

podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem  oferty. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w związku z art. 74 ustawy Pzp złożona 

oferta wraz z załącznikami jest jawna i podlega udostępnieniu od chwili jej otwarcia, 

przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny. 

16. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż są to informacje 

techniczne i technologiczne, organizacyjne.  

17. Przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów  nie są powszechnie  

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia                    

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, natomiast pozostała część jawna oferty winna być zawarta                     

w osobnych plikach. Zamawiający dopuszcza skompresowanie oferty do jednego 

pliku archiwum (ZIP). Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika 

nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR.                 

W przypadku próby zastosowania format kompresji RAR nie będzie możliwe jego  

złożenia za pomocą Platformy. 

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nie uczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne               

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą  Sądu Najwyższego z dnia 20 października 

2005r. (sygn. akt III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 

XVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY 

WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej 

współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
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XVII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW: 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt 

Formularza Oferty (załącznik nr 1 SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 

wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt nie 

wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami 

własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca 

zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 

ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 

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

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30.01.2023 r. do godz. 8.00. 

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 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa
http://platformazakupowa.pl/
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platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż 

oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

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

instrukcje 

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

30.01.2023 r. o godz. 8.05. 

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. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11. 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. 

12. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl              

w sekcji ,,Komunikaty” . 

13. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje,             

o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo 

unieważnieniu postępowania. 

14. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 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, a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

 

 

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


 
Znak  sprawy: RIiGK.271.1.2023        

29 
 

 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

 

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

,zwaną dalej „ceną brutto oferty” lub także „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r .poz. 

178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, tj. wartość wyrażoną 

w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za 

towar lub usługę. 

 

2. Cena, może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty 

winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona za realizację cena była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań                  

w celu jej określenia. 

 

3. Łączna cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi 

postanowieniami umowy oraz SWZ. 

 

4. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami 

wpływającymi na ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. 

 

5. Cenę brutto oferty należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku(groszy) 

(zasady zaokrąglenia: zasada 1 – jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to 

należy zaokrąglić z niedomiarem, czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian, zasada 2 – 

natomiast jeśli pierwszą odrzucona cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić                

z nadmiarem). 

 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór 

prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami        

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek: 

7.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

9. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,                      

a w szczególności podatek VAT. 

 

10. Zamawiający udostępnia niektóre załączniki do SWZ w wersji edytowalnej w formacie 

pliku z rozszerzeniem – np. .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, ods. oraz identycznej wersji                       

w formacie.pdf. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących treści właściwej wersji, 

Wykonawca powinien przyjąć, że wiążącą w niniejszym postępowaniu jest wersja w formacie 

.pdf. Wykonawca może skorzystać z danych zapisanych w formacie – np. .doc, .docx, .xls, 

.xlsx,.odt, ods., ale wymaganym jest sprawdzenie przygotowanej przez wykonawcę 

informacji ,oferty czy innego dokumentu z wersją obowiązująca w formacie .pdf 

 

XX. BADANIE OFERT, OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi 

kryteriami i ich wagami: 

 
 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny  ofert Znaczenie 

1. Cena brutto 60% 

2. Okres udzielonej gwarancji 40% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt, 

po zsumowaniu kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2. 

Obliczenia pkt. zostaną dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

 

 

Dla CZĘŚCI I: 
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Wykonawca składając ofertę udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane 

na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 96 miesięcy, licząc od daty protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Wzoru oferty 

(Załącznik nr 1 do specyfikacji). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 1 Wzoru oferty 

przedłuży termin gwarancji o więcej niż 36 miesięcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji, czyli 36 miesięcy.                      

W przypadku zaś, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 1 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę 

dotyczącą terminu przedłużenia gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przedłuża 

terminu gwarancji. 

 

W celu oceny ofert, zamawiający przyzna punkty wg następujących formuł: 

 

l.p 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1. 

dla ceny: Wobliczana = (Cn/Cb)*60 

gdzie: 

Wobliczana  – obliczana wartość punktowa oferty; 

Cn   – najniższa cena spośród złożonych      

                           ofert; 

Cb     – cena oferty obliczanej; 

 

60% 60 pkt 

2. 

Okres udzielonej gwarancji  
dla okresu gwarancji: Wobliczana = [(Xobliczana – 60)/36]*40 

gdzie: 

Wobliczana  – obliczana wartość punktowa oferty; 

Xobliczana  – okres gwarancji udzielony w ofercie 

obliczanej; 

 

40% 40 pkt 

 

Dla CZĘŚCI II: 

Wykonawca składając ofertę udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane 

na okres nie krótszy niż 84 miesiące i nie dłuższy niż 144 miesiące, licząc od daty protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Wzoru oferty 

(Załącznik nr 1 do specyfikacji). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 1 Wzoru oferty 

przedłuży termin gwarancji o więcej niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji, czyli 60 miesięcy.                      

W przypadku zaś, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 1 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę 

dotyczącą terminu przedłużenia gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przedłuża 

terminu gwarancji. 
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W celu oceny ofert, zamawiający przyzna punkty wg następujących formuł: 

 

l.p 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie 

może otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1. 

dla ceny: Wobliczana = (Cn/Cb)*60 

gdzie: 

Wobliczana  – obliczana wartość punktowa oferty; 

Cn   – najniższa cena spośród złożonych      

                           ofert; 

Cb     – cena oferty obliczanej; 

 

60% 60 pkt 

2. 

Okres udzielonej gwarancji  
dla okresu gwarancji: Wobliczana = [(Xobliczana – 84)/60]*40 

gdzie: 

Wobliczana  – obliczana wartość punktowa oferty; 

Xobliczana  – okres gwarancji udzielony w ofercie 

obliczanej; 

 

40% 40 pkt 

 

 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 

o najwyższej wadze. 

 

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5 zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                          

W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

1. Informacja o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na 

zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ustawy Pzp. 



 
Znak  sprawy: RIiGK.271.1.2023        

33 
 

 

2. Warunki zawarcia umowy 

2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce 

podpisania umowy. 

2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie, formie i terminie określonych w zawiadomieniu. 

2.4. 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 ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie tonie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego                             

(np. konsorcjum, spółka cywilna) przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy              

w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących 

wspólnie winna zawierać: 

1) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

2) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres 

obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 

3) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

4) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia, 

5) oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
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2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub                      

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w Banku Spółdzielczym w Grybowie               

nr 02 8797 1013 0010 0100 0202 0006  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie 

przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 7 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi           

30% wysokości zabezpieczenia. 

8. Kwotę, o której mowa w pkt 7 Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie wg zasad 

określonych w ustawie. 

 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

3.1. 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; 

3.2. 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; 

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ona wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 

7.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

7.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 7.1. powyżej 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie              

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7-8 powyżej 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. 

10. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy Pzp, w tym 

skarga do sądu. 
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XXV. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

XXVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE 

ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE 

ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, 

ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, 

KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU 

WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ 

MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI. 

Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części zamówienia.  

 

XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 

Nie dotyczy. 

 

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM 

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

 

XXIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. 

 

XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ 

ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW. 

Nie ma obowiązku, jest tylko zalecenie odbycia wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
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XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH 

OBCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. 

 

XXXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ, WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJE 

ELEKTRONICZNĄ. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                         

W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 96 UST 2 PKT 2USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2. 

 

XXXV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ                      

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW,                        

O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA. 

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań. 

 

XXXVI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY  DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

 

XXXVII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W FORMIE 

KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

USTAWY PZP. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych oraz 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
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XXXVIII. SPIS DODATKÓW DO SWZ. 

Wymienione poniżej dodatki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków oraz niepodleganiu 

wykluczeniu 

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie ubiegających się wspólnie 

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego 

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób  

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz wykonanych robót  

Załącznik nr 8 do SWZ – Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy  

Załącznik nr 10.1 do SWZ  – Projekty budowlane (dot. CZĘŚCI I) 

Załącznik nr 10.2 do SWZ – Przedmiary robót (dot. CZĘŚCI I) 

Załącznik nr 10.3 do SWZ – STWiORB (dot. CZĘŚCI I) 

Załącznik nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dot. CZĘŚCI II) 

Załącznik nr 12 do SWZ – Pismo TAURON  
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