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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Nazwa:          Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy 

Adres:            ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica 

Numer telefonu:        71/ 398 16 67 

Godziny pracy:          od godz. 7:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku 

NIP:            911-169-38-96 

REGON:          931963210  

Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl  

Adres strony internetowej:         http://bip.zdp-olesnica.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (platforma zakupowa): 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica 

Dokładny adres (ścieżka dostępu) strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio  https://platformazakupowa.pl/transakcja/723282   

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonej jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o jakich mowa w art. 3 

ustawy Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana 

2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot: 45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg 

Dodatkowe: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 

1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2”. 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie chodnika o szer. 1,5 m., długości 900 m., wraz ze zjazdami i kanalizacją 

deszczową.  

Przewidywany zakres robot: 

1) wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

2) zasypanie istniejących rowów, 

3) likwidacja istniejących przepustów pod zjazdami, 

4) wykonanie robót ziemnych pod projektowany chodnik i odwodnienie, 

5) zabezpieczenie istniejących drzew 

 

 

mailto:zdp@zdp-olesnica.pl
http://bip.zdp-olesnica.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica
https://platformazakupowa.pl/transakcja/723282
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6) wykonanie chodnika o konstrukcji: 

a) stabilizacja cementowo – piaskowa lub popiołowo – żużlowa Rm 1,5 – 2,5 MPa, gr. 10 cm 

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 

c) podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 – 5 cm 

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wykroju prostokątnym, typu starobruk, gr. 8 cm 

7) wykonanie zjazdów o konstrukcji: 

a) stabilizacja cementowo – piaskowa lub popiołowo – żużlowa Rm 1,5 – 2,5 MPa, gr. 10 cm 

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 

c) podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 – 5 cm 

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wykroju prostokątnym, typu starobruk, gr. 8 cm 

8) wykonanie zjazdu publicznego w km 0+167,75 o konstrukcji: 

a) stabilizacja cementowo – piaskowa lub popiołowo – żużlowa Rm 1,5 – 2,5 MPa, gr. 15 cm 

b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm 

c) podsypka cementowo – piaskowa, gr. 3 – 5 cm 

d) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11, gr. 9 cm 

9) wykonanie ścieku przykrawężnikowego 

10) wykonanie kanalizacji deszczowej, 

11) karczowanie, 

12) obsianiem trawą terenów zielonych 

13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu wraz ze zgłoszeniem do odpowiednich organów. 

5. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 

1) dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ), 

2) Specyfikacji Technicznej Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ) 

3) niniejszej SWZ, 

4) projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), 

5) przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ)  

 

UWAGA: Zamawiający rezygnuje z realizacji kanału technologicznego, o którym mowa w dokumentacji 

projektowej. Zakres prac nie jest ujęty w przedmiarze robót. 

 

6. Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

IV. NIEKTÓRE WARUNKI ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.   

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. 

Wszystkie prace budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią jedną integralną 

całość, której rozdzielenie na części realizowane przez różnych wykonawców mogłoby spowodować 

znaczne utrudnienia techniczne w praktycznej realizacji zadania oraz przeszkody formalne w realizowaniu 

tych zadań w zgodzie z przepisami prawa. 
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Jednocześnie należy podkreślić, iż sprawny postęp robót wymaga ich precyzyjnej koordynacji w celu 

terminowej realizacji. Dopuszczenie składania ofert częściowych doprowadziłoby do dużych trudności 

technicznych oraz uniemożliwiłoby sprawną koordynację działań różnych wykonawców, co mogłoby 

skutkować poważną groźbą nieterminowej oraz nieprawidłowej realizacji całej inwestycji. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający stawia wymóg związany z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności 

w zakresie realizacji zamówienia – wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostały 

określone w § 15 Projektu umowy (Załącznik nr 1 SWZ).  

6. Zamawiający nie stosuje dodatkowych wymogów w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.    

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

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

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

12. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadała co 

najmniej 10% pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym, z tym że przez gaz ziemny 

należy rozumieć sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz płynny (LPG). 

V. PODWYKONAWSTWO   

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 

(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy tych podwykonawców. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji zamówienia uregulowane są w załączniku nr 1 do 

SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

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

określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu.    

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie) o wartości co 

najmniej 600 000,00 zł brutto, obejmująca swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

o pow. min. 300m2, która to robota została wykonana należycie. 

Uwaga:  

1. W przypadku wykazania roboty budowlanej (zadania) zawierającej w swym zakresie nie tylko 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w wykazie robót należy uszczegółowić zakres 

wykonanej roboty w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania warunków 

zamówienia zawartych w SWZ. 

2. Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według 

średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania. 

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia:  

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi                    

w specjalności drogowej, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy;  

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej                     

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót. 

        Uwaga: 

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału 

określonego w rozdz. VII ust. 2 pkt 4) lit b) SWZ powołują się na zdolność techniczną lub zawodową 

podmiotów udostępniających zasoby – dopuszcza łączne spełnianie warunku udziału. 

2. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadania uprawnień dopuszcza odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów 

regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 

przewidzianych w Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich unii europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).  
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3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA     

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek 

z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, tj.:  

1) wykonawcę 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; 

2) wykonawcę, 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; 

3) wykonawcę, 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 ustawy. 

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

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE      

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                                

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,                   

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków 

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

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

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

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

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

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

uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ).  

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

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

dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ).  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie 

Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

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

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

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

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

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

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

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 

nie są już aktualne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia – aktualnych na dzień ich złożenia.  

8. W zakresie nieuregulowanym ustawy Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW       

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

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

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

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 4 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. ust. 3 winno potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz winien określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego pomiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7.  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

składa, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdz. IX SWZ.    

XI. 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 do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty. 
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2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdz. IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SWZ). 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty 

budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMCJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ       

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

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się wyłącznie 

za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica zwanej dalej „Platformą zakupową”. 

2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.mikutel@zdp-

olesnica.pl lub zdp@zdp-olesnica.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii 

Platformy zakupowej. 

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

przesłania za pośrednictwem Platforma zakupowa poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

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

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowa. 

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 za 

pośrednictwem Platforma zakupowa do konkretnego Wykonawcy. 

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. 

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica
mailto:magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl
mailto:magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl
mailto:zdp@zdp-olesnica.pl
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6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu 

przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 

Platformy zakupowej, 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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

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

Urzędu Miar. 

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

a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie 

zamieszczonym na platformie w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w instrukcjach 

zamieszczonych na platformie w zakładce „Instrukcje” oraz uznaje je za wiążące. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 

niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

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

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania 

z platformy, 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 przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z bieżącym regulaminem oraz bieżącymi instrukcjami platformy 

zakupowej. 

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”. 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

1) .zip  

2) .7Z 

13. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

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

złożone nieskutecznie. 

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

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

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

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

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

22. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

24. 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. 

25. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

26. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w zakresie proceduralnym: 

Pani Magdalena Mikutel-Bednarek, tel. 71 398 16 67; 

2) w zakresie merytorycznym: 

Pani Danuta Strojny, tel. 693 425 809. 
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XIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY I SKŁADANIE OFERT  

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty w tym 

zaszyfrowanie oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie zakupowej pod 

linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. 

Instrukcji. 

3. Wykonawca, za pośrednictwem Platforma zakupowa może przed upływem terminu składania ofert wycofać 

ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

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

4. Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ); 

2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 8 SWZ (Załącznik nr 3.1 do SWZ) - (jeżeli dotyczy); 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 (Załącznik nr 4 

do SWZ) - (jeżeli dotyczy); 

4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo – (jeżeli 

dotyczy); 

5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp) (Załącznik nr 5 do SWZ) – (jeżeli dotyczy). 

6) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót 

stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, 

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . 

Ofertę, a także oświadczenie o jaki mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo 

przez podwykonawcę. 

9. 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. 

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

(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

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

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

11. 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. 

12. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych 

przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że 

muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w SWZ. 

13. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

15. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu. 

XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY         

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie, metodą uproszczoną, kosztorysu 

ofertowego w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót (Załącznik nr 10 do SWZ).  

2. Opis danej pozycji kosztorysu ofertowego musi być tożsamy w treści z zapisami przedmiaru.  

3. Zamawiający informuje, iż brak jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym nie będzie poprawiony i 

skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp. Wykonawcy są więc 

zobligowani do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robót, w taki sposób, aby 

znalazły się w nim wszystkie pozycje z przedmiaru. 

 4. Zamawiający na etapie składania ofert nie dopuszcza samodzielnego modyfikowania przez Wykonawców 

zapisów pozycji przedmiaru celem ujednolicenia ich zapisów z postanowieniami dokumentacji projektowej 

(możliwość dokonania zmian istnieje tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w formie 
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odpowiedzi na pytania, wyjaśnień etc.). Wykonawca nie może wprowadzać zmian w przedmiarze robót, 

natomiast w wycenie danej pozycji kosztorysowej musi uwzględnić daną technologię, konieczne materiały, 

sposób montażu i inne czynniki mające wpływ na jej jednoznaczność.  

5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu 

zamówienia niż określony w dokumentach zamówienia (w tym w dokumentacji projektowej).  

6. Cenę oferty należy obliczyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych 

metodą uproszczoną na roboty budowlane ujęte w przedmiarze robót. Zamawiający wymaga aby 

kosztorys zawierał co najmniej:  

a) numer pozycji, 

b) opis roboty podstawowej (pozycji kosztorysowej),  

c) jednostkę, w której ma być wyrażona roboty podstawowej (pozycji kosztorysowej),  

d) ilość roboty podstawowej (pozycji kosztorysowej),  

e) cenę jednostkową roboty podstawowej (pozycji kosztorysowej),  

f) wartość roboty podstawowej (pozycji kosztorysowej).  

7. Jedynym akceptowanym przez Zamawiającego wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe.  

8. Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim, a Wykonawcą 

w walutach obcych.  

9. Ostateczna cena ofertowa, podana przez Wykonawcę, ma być ceną w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 

1 pkt 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 20014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 

2017r. poz. 1830 ze zm.), przedstawioną w setnych częściach złotego, tj. zgodnie z polskim systemem 

płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

10. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Stawka VAT musi zostać określona 

zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

11. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres trwania umowy i nie będą 

podlegały zmianom.  

12. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów (ewentualnie obniżoną o upust cenę należy wpisać w 

odpowiednią pozycję kosztorysu ofertowego).  

13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku,  
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie.    

     Wzór formularza oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT dla celów zastosowania 

kryterium ceny. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza, a 

Zamawiający doliczyć do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć.  

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM        

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ        

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.03.2023r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do 

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

niż 30 dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą spowoduje odrzucenie oferty zgodnie 

z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.   

XVII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT         

1. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Platformy zakupowej w 

terminie do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:00.  

2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023 r. o godz. 10:30 na Platformie zakupowej poprzez odszyfrowanie 

i otwarcie ofert.  

4. Otwarcie ofert jest niejawne.  

5.Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie 

dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:  

1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź 

miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cen lub kosztów zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 

6. W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

http://platformazakupowa.pl/
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7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

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

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

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT        

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w SWZ i 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 

oceny ofert: 

L.p. Kryteria oceny ofert: Waga: 

1. Cena  60 % = 60 pkt 

2. Termin gwarancji   40 % = 40 pkt  

 Razem 100% = 100 pkt 

 

3. Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium: 

1) Kryterium nr 1 – CENA (C)  

 

C = (C min  / C oceniana) x 60% x 100 pkt 

       gdzie:  C – suma punktów – końcowa 

                    C min - najniższa cena brutto spośród oferowanych ofert,    

                 C oceniana - cena brutto ocenianej oferty. 

 

2) Kryterium nr 2 – TERMIN GWARANCJI: 

Wymagany minimalny termin gwarancji: 36 miesięcy  

Punktowany maksymalny termin gwarancji: 60 miesięcy 

Ofertom zawierającym termin gwarancji powyżej 36 miesięcy a maksymalnie do 60 miesięcy zostaną 

przyznane punkty w niniejszym kryterium wg poniższego wzoru:  

 

Tk = (Tgw oceniana  /  Tgw max) x 40% x 100 pkt 

 

gdzie:   Tk – suma punktów – końcowa 

  Tgw oceniana  - termin gwarancji ocenianej oferty 

   Tgw max  - najdłuższy termin gwarancji spośród oferowanych ofert  

 

UWAGA: 

1) w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SWZ ust. 2) terminu 

gwarancji równego 36 m-cy – oferta otrzyma 0 pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako 

najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany termin gwarancji 36 m-cy) 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2) w przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ ust. 2) 

terminu gwarancji – oferta otrzyma 0 pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako 

najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany termin określony jako minimalny przez Zamawiającego, tj. 

36 m-cy) 

3) w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do SWZ ust. 2) terminu 

gwarancji krótszego niż termin określony przez Zamawiającego jako „minimalny” - oferta będzie podlegać 

odrzuceniu        

4) w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do SWZ ust. 2) terminu 

gwarancji dłuższego niż termin określony przez Zamawiającego jako maksymalny – do wyliczenia ilości 

punktów w danym kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy natomiast do umowy zostanie 

wpisany termin wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.   

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów 

lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz – z uwzględnieniem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp – dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. O wyborze 

najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7 oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

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

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY        

1. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”).  

2. Zamawiający ustala jako zabezpieczenie 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1, 

przy założeniu, że:  

1) Zamawiający zwraca należność w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia pieniężnego w terminie 

30 dni od daty dokonania odbioru robót będących przedmiotem zamówienia i usunięcia wszystkich wad 

zgłoszonych najpóźniej do dnia dokonania tego odbioru. 

2) pozostałe 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia pieniężnego podlega zwróceniu na rzecz 

Wykonawcy najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub 
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gwarancji o ile należność ta nie zostanie przeznaczona przez Zamawiającego na usuwanie wad 

przedmiotu umowy stwierdzonych w tym okresie.  

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 453 Pzp. 

5. 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.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 

4723 0005, w tytule wpisując co najmniej „zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiającym i znak 

sprawy (nr prowadzonego postępowania: ZDP-DZP.272.1.1.2023.MM-B), a jeżeli będzie jeszcze miejsce, 

nazwę zadania.  

7. Zwraca się uwagę, że przyjmowane będą przez Zamawiającego tylko dokumenty ubezpieczeniowe lub 

bankowe wymienione w ust. 5 pkt 2-5, wnoszone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 

będą zawierać zapisy: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego.  

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, 

przed podpisaniem umowy zaleca się Wykonawcy przedstawienie do akceptacji Zamawiającego treść 

dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Gwarancja/poręczenie ma być 

zgodne z ww. ust. 7. 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY        

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

warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

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

zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

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

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOP EŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY          

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

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

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



20 

 

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

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ. Umowa 

zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią na żądanie Zamawiającego umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

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

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

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ         

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

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

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

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: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

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

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 
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8. 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. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 

nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 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 albo wysłanie na adres doręczeń 

elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH     

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

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

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Oleśnicki – Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, tel./fax. 71 398 16 67, 399 32 44;  

e-mail: zdp@zdp-olesnica.pl; 

2)  inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest Pan Marek 

Adamaszek, tel. 608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl; 

3)  Pana/Pani 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;   

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   

5)  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6)  obowiązek podania przez 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;    

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pan/Pani: 

mailto:zdp@zdp-olesnica.pl
mailto:abi@adametronics.pl
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

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

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

lub z uwagi ma ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 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 Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

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

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  

Załącznik nr 1 – Projekt umowy  

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Wykonawca) 

Załącznik nr 3.1. – Oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (podmiot udostępniający zasoby) 

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie (podmiot udostępniający zasoby) 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp  

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych            

Załącznik nr 7 – Wykaz osób 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 9 – STWiORB  

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót  

Załączniki stanowią integralną część SWZ  
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Niniejszą SWZ sporządziła: 

 

………………………………….. 

 

Akceptuję:        Zatwierdzam: 

 

……………………        ………………………. 

data i podpis Kierownika Działu Zamówień Publicznych  data i podpis Kierownika Zamawiającego                     

            

  

        


