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Białowieża dnia 07.02.2023 r. 
BI.271.7.2023 
 
  
Zamawiający:  Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża 
   
 
  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(dalej: SWZ) 

 
w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp 

 
(wariant I – brak negocjacji) 

 
NA ROBOTY BUDOWLANE: 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W GMINIE BIAŁOWIEŻA – ETAP III 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
                ZATWIERDZAM 

     

Albert Waldemar Litwinowicz                                                   
........................................................ 

              Kierownik Zamawiającego 
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2. Tryb udzielenia zamówienia 
3. Podwykonawcy/Podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał/Obowiązek 

osobistego wykonania kluczowych zadań 
4. Komunikacja w postępowaniu 
5. Wizja lokalna 
6. Podział zamówienia na części 
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8. Katalogi elektroniczne  
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1. Przedmiot zamówienia 
2. Rozwiązania równoważne 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie 

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

oraz informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy pzp.  

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
6. Termin wykonania zamówienia  
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Dział III – Informacje o przebiegu postępowania 
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
2. Sposób oraz termin składania ofert 
3. Termin otwarcia ofert 
4. Termin związania ofertą 
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wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
9. Wykaz załączników do SWZ 
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Dział I 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. 
Gmina Białowieża 
ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża 
NIP: 603 00 66 107 
REGON: 050659214 
e-mail : sekretariat@ug.bialowieza.pl  
tel./fax: 85 68 12 487 
Godziny pracy: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza 
Na tej stronie udostępniona będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 
2022, poz. 1360 ze zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej oraz inne akty prawne mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

 
3. PODWYKONAWCY/ PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 

WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ/OBOWIĄZEK OSOBISTEGO 
WYKONANIA KLUCZOWYCH ZADAŃ 

1. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym 
spółki cywilne): 
1) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w tym: 
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 
niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w 
sposób umożliwiający ich identyfikację. 

b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

c) oświadczenia o których mowa w Dziale II Rozdział 9 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  

2) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

mailto:sekretariat@ug.bialowieza.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ, 
części zamówienia/ rodzaj robót, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 
podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 
dotyczących zamówienia. 

4. Podwykonawcy. 
1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
a) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ) 

informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 
podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

b) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił 
swoich zasobów. 

c) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 
nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.  

5. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp: 
Nie dotyczy. 

 
4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza zwanej dalej Platformą. Zamawiajacy 
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wymienionej 
w Dziale I Rozdział 1 SWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu 
sposobu komunikacji, znajdują się w Dziale III Rozdział 1 niniejszej SWZ.  
 
5. WIZJA LOKALNA. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz spraw-
dzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miej-
scu u zamawiającego. 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także 
zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty 
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 
 
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 
1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie dokonuje podziału udzielanego zamówienia na części ze względu na to, że 

podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz wygórowanymi kosztami 
wykonania zamówienia, a także z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja ukierunkowana 
jest na osiągnięcie określonych parametrów funkcjonalno-użytkowych, a co za tym idzie 
powinna być wykonywana kompleksowo, bez podziału na części.  

 Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Dodatkowo, z 
uwagi na współfinansowanie zamówienia ze środków unijnych, wystąpienie opóźnień, czy 
brak realizacji robót budowlanych w danej części zagroziłby prawidłowej realizacji projektu 
unijnego, a co za tym idzie utratą dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego.  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
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 Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, 
organizacyjnym oraz charakterem i współzależnością poszczególnych składowych 
przedmiotu zamówienia. Ponadto jednym z głównych powodów niedokonania podziału 
zamówienia były również względy ekonomiczne. Realizacja zadania w częściach 
generowałaby dodatkowe koszty z tytułu kosztów stałych robót budowlanych, związanych 
m.in. z utrzymaniem zaplecza budowy, kosztem obsługi (nadzór budowy), kosztem 
ewentualnych przestojów w związku z powiązaniem ze sobą i współzależnością 
poszczególnych zakresów robót budowlanych.  

 Jednym z głównych elementów cenotwórczych przy tego rodzaju zamówieniach jest koszt 
zakupu materiałów, koszty stałe budowy oraz koszty robocizny. Przy równoległym 
realizowaniu prac przez większą liczbę wykonawców, w ofertach na poszczególne części 
zamówienia, koszty te zostałby powielane lub/i zawierałyby większe narzuty i marże.  

 Ponadto zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby 
konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest 
zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub 
średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca 
powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie 
zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna 
za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu. 

 
7. OFERTY WARIANTOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
ustawy Pzp. 

 
8. KATALOGI ELEKTRONICZNE. 
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych (art. 93 ust 1 pkt 3 ustawy pzp). 
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości dołączenia katalogu elektronicznego do 
składanej oferty (art. 93 ust 1 pkt 3 ustawy pzp). 
 
9. UMOWA RAMOWA. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy 
Pzp. 
 
10. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 
ust. 1 ustawy Pzp. 
 
11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY 

PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
Pzp /zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 
zamówienia na dodatkowe dostawy/. 
 
12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i 
Zamawiającym będą prowadzone w PLN.  
 
13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. W takim przypadku wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 ustawy Pzp). 
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14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

255 ustawy Pzp. 
2. Zgodnie Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 310 ustawy Pzp, tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 
 1) odwołanie (Dział IX, Rozdział 2 ustawy pzp); 
 2) skarga do sądu (Dział IX, Rozdział 3 ustawy pzp). 
3. Odwołanie przysługuje na: 
 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 
 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy 

Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono 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: 
 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;  

 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na Platformie. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 
Działu IX Rozdziału 2 Oddział 3 -12 ustawy Pzp. 

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
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Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z 
aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych, w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 5/9 – 
590 ustawy Pzp. 

 
17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 
przepisami krajowymi. 

2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wójt Gminy Białowieża, ul. 
Sportowa 1, 17-230 Białowieża, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl, nr tel.: (85) 681 24 87. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug.bialowieza.pl  

4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

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

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem określonym w 
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznegi; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy PZP. 

8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9. Wykonawca posiada: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 

osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników); 

3) 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 
przepisy RODO;  

10. Wykonawcy nie przysługuje: 

mailto:sekretariat@ug.bialowieza.pl
mailto:iod@ug.bialowieza.pl


 
8 | S t r o n a  

 

1) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO przwo do usunięcia danych osobowych; 
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
11. Zamawiający informuje, że: 

1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 
upływu terminu na ich wniesienie. 

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

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

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

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia tego postępowania. 

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

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

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

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

 
Klauzula informacyjna RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 
wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 

dokumentów składanych na żądanie zamawiającego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 
17-230 Białowieża; 

2. można się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy 
Białowieża osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną i elektroniczną e-mail: 
sekretariat@ug.bialowieza.pl lub telefonicznie pod nr (85) 681 24 87; w celu uzyskania 
informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Białowieża danych osobowych może 
się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie 
wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug.bialowieza.pl; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w 
trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy; 

4. dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

5. kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa; 
6. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); 

7. wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z 
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze 
zm.); 

8. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
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; 

9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3) 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; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

11. nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. 

 
Dział II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: 

„Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża 

mailto:sekretariat@ug.bialowieza.pl
mailto:iod@ug.bialowieza.pl
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– Etap III” 
2. W skład inwestycji wchodzą następujące zadania: 

1) Instalacja gazowa na zewnątrz użytkowanego budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Sportowej 1 na dz. Nr ewid. 972/1 obręb 200502_2.0004 Białowieża jedn. ewid. 
Białowieża, w celu zasilania gazem ziemnym wysokometanowym grupy E zewnętrznego 
układu grzewczego do produkcji energii cieplnej do celów ogrzewania budynku. 

2) Źródło ciepła – zespół grzewczy składający się z gazowych, absorbcyjnych pomp ciepła 
oraz gazowego, kondensacyjnego kotła szczytowego, usytuowanego na zewnątrz 
budynku, natomiast w wybranym pomieszczeniu zamontowane zostaną pozostałe 
urządzenia technologiczne. 

3) Remont istniejącej instalacji C.O. w budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Sportowej 1 w Białowieży. Remont ten będzie obejmował zdemontowanie istniejącej 
instalacji C.O. (poza przewodami ułożonymi w kanałach podpodłogowych) oraz 
wykonanie nowej instalacji dostosowanej do obniżonych potrzeb cieplnych budynku (po 
jego termomodernizacji). Ponadto projekt będzie uwzględniał zastosowanie 
grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacje hydrauliczną instalacji za 
pomocą nastaw wstępnych nastawianych na tych zaworach. Jednocześnie instalacji 
zostanie uszczelniona dzięki zastosowaniu automatycznych odpowietrzników 
montowanych na pionach. 

4) Modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Białowieskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 w Białowieży. Modernizacja ta będzie polegała na 
zastosowaniu w miejsce istniejącycj źródeł światła, energooszczędnych źródeł typu LED. 

3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi 
,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości 
inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

4. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót 
(stanowiącymi materiał pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, 
stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia 
umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ 

5. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem 
budowlanym/technicznym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji 
umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym/technicznym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 
szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
Załącznik  do SWZ 

7. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na 
wykonane roboty. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia. 

9. Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. 
1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

2. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej/przedmiarowejodniesień do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 
analizując dokumentację projektową/przedmiarowąpowinien założyć, że każdemu 
odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W 
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej/przedmiarowejlub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o 
parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w 
żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętychw 
dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne 
będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Użycie w dokumentacji projektowej/przedmiarowejetykiety oznacza, że Zamawiający 
akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku 
gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez 
Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie, przez siebie 
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 
dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 
wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

4. Użycie w dokumentacji projektowej/przedmiarowejwymogu posiadania certyfikatu wydanego 
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy 
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 
przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że 
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z 
realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR 
lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia 
konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego 
sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje 
ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia (wykonywanie prac fizycznych 
przy realizacji robót budowlanych, wykończeniowych, operatorzy sprzętu oraz prace 
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fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia) w zakresie czynności i 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SWZ, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510 ze 
zm.) z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa (obowiązek ten 
nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia). 

2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych 
do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy – Zamawiający określił w 
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących – Załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP ORAZ INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU 
MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE 
PRZEZ WYKONAWCÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 
art. 96 ust 1. ustawy Pzp.  

2. 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. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.  
  
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
15 listopada 2023 r. 
 
7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: 

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

2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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8. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (obligatoryjne przesłanki 

wykluczenia) w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:  
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6): 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 - popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 
 - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
 - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 
2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

 - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

 - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

 - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

 - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
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podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2) 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, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”: 
a) 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 UOBN; 

b) 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 UOBN; 

c) 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 taką 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 
UOBN.  

3) Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 2) następować będzie na okres trwania ww. 
okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika wykluczonego na podstawie art. 7 
ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

4) Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt. 2) na 
podstawie: 

 a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014; 
 b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, 

wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie fakultatywnych przesłanek 

wymienionych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 
110 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Okresy wykluczenia: 
 1) Wykluczenie wykonawcy następuje: 
  a) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 Pzp, na okres 5 

lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
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  b) w przypadkach, o których mowa w:  
 - art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Pzp,  
c) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
d) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, na okres 3 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  
e) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.  
 
Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt 2–5 i 7-10 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

b) 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; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
- zreorganizował personel, 
- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
 

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

 
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z 
POSTĘPOWANIA. 

1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 
1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 

zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza opatrzenie 
oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i 
integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na 
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy 
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i 
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usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

 
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – 

załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w Dziale II Rozdział 8 
SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień 
składania ofert. 
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 
elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 
 
Oświadczenia składają odrębnie: 
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy. 

  
3) Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wniesienia wadium, 

Wymagana forma: 

 Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie 
tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. 
oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
jego wystawcę.  

 
4) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy): 

a) pełnomocnictwo:   

 gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 
należy załączyć do oferty. 

b) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa: 
– w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą 

zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 
Nie dotyczy. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy 

wniesienia wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 
00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy 

Pzp. 
5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 
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Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 
Hajnówce, nr rachunku 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050 (w tytule przelewu powołując 
się na nazwę postępowania). 

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

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
9. W przypadku składania wadium w postaci innej niż w pieniądzu przez podmioty 

wspólne, Zamawiający wymaga aby w treści dokumentu znalazło się minimum 
sformułowanie, że „zabezpieczenie oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie”. 
 

11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności 

i złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza 

2. Korzystanie z w/w Platformy jest bezpłatne.  
3. Oferta, oświadczenie składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty, wniosku na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 
następnie przesyła do systemu. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES. 

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
podpisu w formacie XAdES. 

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 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. 

9. 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/pn/gmina_bialowieza
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert. 

11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością. 

12. 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. 

13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, albo przez 
podwykonawcę.  

14. 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. 

15. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione. 

16. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

17. Wymagana forma składanych dokumentów lub oświadczeń: 
1) oferta - w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2) oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp – w formie elektronicznej 

(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3) pełnomocnictwa – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez mocodawcę albo notarialnie poświadczonej kopii w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 97 
56 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie). 

4) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) jeżeli zostały wystawione jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument, 
b) jeżeli zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność odwzorowania 
cyfrowego dokumentu w postaci papierowej (np. skan opatrzony podpisem 
kwalifikowanym). 

 Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5) podmiotowe środki dowodowe: 
nie dotyczy 

6) inne dokumenty: 
a) przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 
b) jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

 Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa ust. 17 pkt 3-7 może dokonać również notariusz. 

19. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty dołączone do niej są jawne w trybie art. 74 
ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zastrzegając 
tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić wraz z przekazaniem 
takich informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez 
załączenie uzasadnienia, ewentualnie dowodów. Samo zabezpieczenie informacji poprzez 
oznaczenie jako część niejawna oferty nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, 
że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności. 

20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym – 
Załącznik Nr 1 do SWZ. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia, SWZ i wzorze umowy oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, w tym w szczególności: koszty organizacji placu budowy tj. korzystania z wody, 
energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzenia ścieków, zabezpieczenia i organizacji budowy 
(w tym zapewnienie ciągłego dostępu tj. dojścia i dojazdu do obiektu objętego zamówieniem 
oraz budynków sąsiadujących z inwestycją w trakcie jej realizacji), zapewnienia pełnej obsługi 
geodezyjnej i odpowiedniego zasilania energetycznego oraz w wodę umożliwiających 
zrealizowanie wszystkich robót budowlanych w odpowiednich warunkach technologicznych, 
zapewnienia zaplecza socjalnego, koszty pracy rusztowań, zakupu i/lub najmu rusztowań, 
pracy dźwigu, organizacji dróg tymczasowych, wykonania dezynfekcji, przygotowania do 
odbioru końcowego (uzyskanie decyzji UDT, wykonanie niezbędnych badań, prób i 
pomiarów, a także dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych, uzyskanie 
certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały, koszty kontroli i 
uzyskania decyzji jednostek specyficznych dla danego zamówienia, inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, a także dokumentami wymaganymi do przekazania obiektu do użytkowania 
– jeżeli dotyczy, itp.), 

3. Cenę oferty należy obliczyć: 
1) podając cenę netto, 
2) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 
3) obliczając wysokość podatku VAT, 
4) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT. 

4. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, 
pomyłki, rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową i wystąpić do 
zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 

5. Ceny oraz wyliczona na ich podstawie cena ofertowa mają być wyrażone w złotych polskich 
brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 

6. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki 
poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią 
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 
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7. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2027 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”. 

8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w formularzu 
ofertowym. 

9. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 

Dział III 
INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

 
1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej 
znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza 
oraz poczty elektronicznej sekretariat@ug.bialowieza.pl  

2. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: 
Andrzej Kaczanowski – w zakresie dotyczącym spraw proceduralnych oraz merytorycznych 
postepowania o udzielenie zamówienia. 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi n a pytania komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami w zakresie: 
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 
3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiająceg o do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu; 

4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotycz ących 
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych 
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
prze dmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem www.platformazazkupowa.pl  

i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” oraz/lub poczty elektronicznej 
wskazanej w ust. 1. 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do zamawiającego oraz/lub poczty elektronicznej wskazanej w 
ust. 1. 

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz/lub poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
mailto:sekretariat@ug.bialowieza.pl
http://www.platformazazkupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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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 
www.platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

6. 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. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 
www.platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

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

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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 w przedmiotowym 
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

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 

 
Zalecenia 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf  .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: .zip  .7Z 

13. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif  
.bmp .numbers .pages.  

14. 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. 

15. 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.  

16. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

17. 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.  

18. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
20. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  
21. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
22. 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.  

23. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, 
że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 

2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 
oraz ust. 2 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. 

4. 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. 

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

3. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: 23.02.2023 r. 

godz. 10:15, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. 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. 

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

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza w sekcji ,,Komunikaty”. 

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
24.03.2023 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w pkt 1., zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą i następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

5. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. C – cena brutto oferty 60% 

2. 
G – okres gwarancji jakości i rękojmi na 
cały zakres zamówienia 

40% 

Razem 100% 

 
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 
 

S = C + G 

 
2. Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą. 
3. Oferty oceniane będą punktowo. 
4. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej 

oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
5. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 

poszczególne kryteria według następujących zasad: 
1) Kryterium – cena brutto oferty.  

Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza
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najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną 
liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów. 
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący sposób: 
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w tym kryterium według wzoru:  

 
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie: 

 
100 – stały współczynnik zwiększający 
Cn – cena oferty najtańszej 
Cb – cena oferty badanej 
60% – waga procentowa kryterium 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. 

 
2) Kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia. 

Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 7 lat.  
Zamawiający przydzieli punktację według poniższego wzoru: 

 

Lp. 
Okres gwarancji jakości i rękojmi 

na cały zakres zamówienia 
Ilość 

punktów 

1. 5 lat 0 

2. 6 lat 20 

3. 7 lat 40 

 
UWAGA! 
Wykonawca określi czas trwania gwarancji i rękojmi w jednym z powyższych okresów. 
Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji i rękojmi w innym terminie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje 
żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 5 lat. 
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi na 
cały zakres zamówienia maksymalnie 40 pkt. 

 
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
8. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na Platformie 
zakupowej. 

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
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pozostałych w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej 
oferty.  

 

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. 
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie określonym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, 
stanowiącej załącznik do SWZ. 
 

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż 

zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze 
wpłyną na rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wnie-
sione na rachunek bankowy Gminy Białowieża w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, konto 
nr 50 8071 0006 0014 2393 2000 0050. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, 
nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz 
elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): 
1) nazwę i adres Zamawiającego; 
2) nazwę i adres Wykonawcy; 
3) oznaczenie (numer referencyjny postępowania); 
4) określenie przedmiotu zamówienia; 
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 
6) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz 

okres gwarancji i rękojmi za wady). 
9. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 

Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w ppkt 8.  
10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy. 
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11. Wszelkie spory dotyczące wniesienia zabezpieczenia strony poddadzą rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz poddadzą kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wsz elkiego rodzaju roszczenia 
zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez 
wykonawcę oraz wszelkiego rodzaju roszczenia Zamawiającego wynikające z przepisów o 
rękojmi za wady. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakr esie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę: 
1) odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 

471 kc), 
2) kary umownej (art. 483 § 1 kc); 
3) odszkodowan ia z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 kc); 
4) odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą wykonawca ponosi 

odpowiedzialność (art. 493 § 1 kc); 
5) odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy 

wzajemnej (art. 494 kc); 
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w za kresie roszczeń z tytułu rękojmi służy w 

szczególności pokryciu roszczeń: 
1) o obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia wad (art. 560 § 1 kc),o obniżenie ceny w 

przypadku stwierdzenia wad (art. 560 § 1 kc); 
2) o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia polegającego na świadczeniu wadliwych 

rzeczy oznaczonych co do gatunku (art. 561 § 1 kc); 
3) o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wady (art. 566 § 1 kc); 
4) o zwrot ceny, gdy z powodu wady prawnej kupujący był zmuszony wydać rzecz osobie 

trzeciej (art. 575 kc). 
15. UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia wystawionej na Zamawiającego, z 
treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać 
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające 
oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności. Treść gwarancji/poręczenia 
nie może ograniczać bezwarunkowości gwarancji/poręczenia. 

 
8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda/przedłoży 

1) wniesie wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego, 

2) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
3)  uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do 

SWZ jeżeli nie zostały one załączone do oferty 
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzje o nadaniu 

uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej osób 
wskazanych do wykonywania czynności 

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

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 4 Dokumentacja projektowa 

 


