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GMINA KIWITY, KIWITY 28, 11-106 KIWITY, NIP 743-19-13-795, REGON 510742801 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – dalej p.z.p. na „Budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 

40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”. 

 

  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/ 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

GMINA KIWITY 

KIWITY 28    , 11-106  KIWITY     

Tel.: 89 766 09 95 

NIP: 743-19-13-795 

Adres e-mail: sekretariat@gminakiwity.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity  

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

II.  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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kiwity ((11-106 Kiwity 28, e-mail: 

sekretariat@gminakiwity.pl, tel. 897660995). 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

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

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

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

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

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

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

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

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

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
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2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy p.z.p.   

4.  Unieważnienie postępowania: 

1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 

ustawy Pzp.  

2) Zgodnie z art. 255 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli:  

a. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;  

b. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu;  

c. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;  

d. w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;  

e. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć;  

f. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

g. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeśli było 

wymagane przez Zamawiającego lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 263;  

3) 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.   

4) Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie także na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

5) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia.  

 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

9. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części: 

I. Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiersnowie. 

II. Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

12.  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95.  

1) Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp                        

w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 

1510 z późn. zm.) w następujący sposób:  

a. wszystkie osoby wykonujące wszelkie prace fizyczne w zakresie robót budowlanych                     i  

instalacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę,  

b. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia 

trwało w całym okresie realizacji zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do 

osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,   

c. w uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy oraz  w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) 

przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany 

do zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod 

warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia 

na cały okres realizacji zamówienia,  

d. obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 

do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt a),  

e. Zamawiający nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 § 12 ustawy z dnia                        

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), tj. zastąpienia 

umowy o pracę - wynikającą wprost z treści art. 22 § 11 tejże ustawy, umowami 

cywilnoprawnymi.  

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:  

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 3 dni od podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (przed przystąpieniem do wykonywania robót 
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objętych przedmiotem zamówienia), przedstawi Zamawiającemu stosowne pisemne 

oświadczenie, że wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi załącznik nr 12 do 

SWZ.  

3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę /podwykonawcę/ 

wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań. W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 

czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie prace fizyczne w 

zakresie robót budowlanych i instalacyjnych.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,  

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4) W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy 

do przedstawienia dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie prace 

fizyczne w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, w szczególności:  

a. oświadczeń Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy,  

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z 

 dokumentem  regulującym  zakres obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia  umowy

 powinna  zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), (tj. w szczególności bez imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL 

pracownika). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c. zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., 

poz.1781);  

e. jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. c) i d), składa równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.    

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wszelkie prace fizyczne w zakresie robót budowlanych i 

instalacyjnych, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci odstąpienia od umowy i naliczenia 

kary umownej, wskazanej w umowie w sprawie zamówienia publicznego.   

6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności.  

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

8) Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje czynności wskazane w pkt. 1 (np. 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).   

13.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy Załącznik nr 9a/9b do SWZ. 

14.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby 

budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach” realizowane w formule zaprojektuj i 

wybuduj  dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU Załącznik nr 11 do SWZ  

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:  

Cześć I: Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiersnowie. – obejmuje swoim 

zakresem zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp zgodnie z 

PFU, na obecnie istniejącej funkcjonującej Stacji Uzdatniania Wody.  

Część II: Instalacja paneli fotowoltaicznych przy hydroforni w Kiwitach. – obejmuje swoim 

zakresem zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40kWp zgodnie z 

PFU, na obecnie modernizowanym obiekcie. Prawdopodobny termin zakończenia robót 
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budowlanych związanych z przebudową przypada na 17.08.2023r. Wykonawca z którym zostanie 

zawarta umowa na realizacji zadania obejmującego cześć II  będzie mógł rozpocząć roboty 

instalacyjno-montażowe po zakończeniu aktualnie prowadzonych prac.  

 

2. Słownik Zamówień CPV:  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

09332000-5 Instalacje słoneczne  

44112110-5 Konstrukcje dachowe  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

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

Energetycznych  

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45312310-3 Ochrona odgromowa  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane  

71334000-8 Rożne usługi inżynieryjne  

3.       Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, 

o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż 

wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w 

takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy 

jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, 

kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać 

materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 

przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
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Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub 

materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, 

aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 

rozwiązania. 

V.  WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę. Pracownicy wykonujący wszelkie prace 

fizyczne w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych związanych  z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia muszą być zatrudnieni na podstawie umowy  o pracę.  

2. Zamawiający wymaga ustalenia przez Wykonawcę kierownika robót elektrycznych i 

elektroenergetycznych posiadającego stosowne uprawnienia. Wykaz ww. osób/osoby 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, według Załącznika nr 8 do SWZ. Z tytułu 

niespełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje 

sankcje w postaci odstąpienia od realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.  

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

6. Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót oraz dokumentacją projektową (zawierającą projekt budowlany i przedmiar 

robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót) opracowaną na podstawie programu funkcyjno użytkowego. Zawarte w programie 

funkcyjno-użytkowym zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc 

Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. W/w opracowania stanowią Załącznik nr 11 

do SWZ.  

7. Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu realizacji inwestycji, z 

podziałem na trzy etapy obejmujące:  

Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji.  

Etap II: wykonanie robót instalacyjno-montażowych. 

Etap III: uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z przeprowadzeniem wszystkich 

formalności (przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz zgłoszenia przyłączenia 
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mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwej dla lokalizacji danej 

placówki i przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentów oraz wszelkich informacji i 

korespondencji z OSD)     

8. Jeżeli w PFU powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.  

9. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku 

do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie 

same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w 

dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować 

konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej.  

10. Materiały zastosowane przez wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 

nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i 

certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.   

11. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym  zakresie i na własny koszt, 

do:  

a. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji – o ile jest wymagana odrębnymi przepisami 

prawa;  

b. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób;  

c. opracowana projektu organizacji ruchu na czas budowy, o ile będzie to niezbędne podczas 

realizacji inwestycji;  

d. rozwiązania kwestii poboru wody  i energii elektrycznej;  

e. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy;  

f. dokonania wywozu materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów  na 

składowisko.  

12. Ustala się następujące warunki płatności:  

Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

a. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana jednorazowo po protokolarnym 

odbiorze przedmiotu umowy.   

b. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z wykonanych robót (bez usterek i wad) 

podpisany przez Wykonawcę, kierownika robót i osób wyznaczonych przez Zamawiającego;  
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c. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego  (bez usterek i 

wad) podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków 

komisji odbiorowej.  

d. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 5 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 

umowy. 

e. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego;  

13. Szczegółowe kwestie związane z dokonywaniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały uregulowane w § 4 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

14. Warunki gwarancji:  

a. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji;  

b. zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie 

dotyczą usterek powstałych w wyniku:  

• niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,  

• napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,  

• uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,  

• uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych,  

c. zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie 

ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników 

napięcia;  

d. udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:   

• usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, 

montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej  w terminie do 48 godzin  od dnia 

powiadomienia o jej zaistnieniu;  

• usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta 

trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady;  

e. do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych od elementów uszkodzonych sprzed usterki;  

f. wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 48 miesięcy od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego i może być wydłużony przez Wykonawcę stosownie do zapisu w formularzu 

ofertowym;  

g. Jeżeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidują dłuższe okresy gwarancyjne – 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od udzielonej przez 

Wykonawcę. 

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy z wyłączeniem 

zastrzeżenia o którym mowa w pkt 11 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części 
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zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania 

nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i 

oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.  

16. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

17. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

18. Zapisy, o których mowa w pkt   15 i 16 niniejszego rozdziału SWZ stosuje się wobec dalszych 

podwykonawców.  

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

zamówienia.   

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

VI. WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający nie przewiduje obowiązku /dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej na miejscu u Zamawiającego.  

2.  Termin i zasady udziału w wizji lokalnej dostępne na miejscu u Zamawiającego do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

VII. 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 (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
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zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy; Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

5. W sprawach zapewnienia zapłaty wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, które wynikają z zawartych umów o podwykonawstwo, będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Pzp.  

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: 

Cześć I: do 120 dnia od dnia podpisania umowy. 

Cześć II: do 90 dnia od dnia przekazania placu budowy, termin przekazania placu budowy będzie 

uzależniony od dnia odbioru obecnie prowadzonej inwestycji (przewidywany termin zakończenia 

17.08.2023r.)  

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umów 

stanowiących załączniki nr 9a i 9b do SWZ. 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX 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. 

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 uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 

niż 200 000,00 zł;  
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4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli złoży wykaz robót budowlanych 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

- 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 i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

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

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

stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 5 

do SWZ. Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegającch na wykonaniu 

w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000 zł 

netto każda. Jako wartość roboty Zamawiający rozumie dostawę urządzeń i materiałów wraz z 

montażem, podłączeniem do systemu Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i 

uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej PV. 

 

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

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  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. 

X.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy 

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

  

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

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

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

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

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

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

popełnienie tego przestępstwa,  

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

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego;  

2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt a);  

3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie;  

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w 

art. 109 ustawy Pzp.  

Zgodnie z 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. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) z postępowania          o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się: 

 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 756/2006 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; 

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; 

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.     

 

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa 

powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych                      i 

publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

 

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, 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:  
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• 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.  

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a. została złożona po terminie składania ofert;   

b. została złożona przez Wykonawcę:   

• podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

• niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

• który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów 

lub oświadczeń;  

c. jest niezgodna z przepisami ustawy;   

d. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;   

e. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;   

f. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;   

g. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;   

h. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;   

i. została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;  

j. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;   

k. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 

ust. 2 pkt 3;   

l. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  
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m. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;   

n. 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 – jeśli było wymagane przez Zamawiającego;   

o. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

p. obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazał w rekomendacji, o której 

mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub 

bezpieczeństwo narodowe.   

  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana 

będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 

dokumenty. 

 

XI.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

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

– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; i Załącznikiem nr 4 do SWZ 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ; 
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2)    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 zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, oraz załączenie 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 w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;   

3)    dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 

000,00 zł w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

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 p.z.p 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. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. 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 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. 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

technicznych lub zawodowych 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 którego 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 zobowiązania stanowi załącznik nr 6  do SWZ. 

4.  Zamawiający ocenia, 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. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale XI SWZ. Załącznik nr 5 do SWZ 

XIII. 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 albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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3  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. – Załącznik nr 2 do 

SWZ 

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

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy;  

6 Umowa o której mowa w pkt 5 powinna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, 

czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz 

zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą 

płatności z tytułu realizacji zamówienia.  

7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie  umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.  

 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

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

2.  W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.  

../../../../AppData/Local/Temp/platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity%22%20%5Ct%20%22_blank
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3.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4.  Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity 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 https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity do konkretnego wykonawcy. 

5.  Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity przesłanych przez zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6.  Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1)  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. 

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

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

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

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej www.platformazakupowa.pl .  

8. 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 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity%22%20%5Ct%20%22_blank
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity%22%20%5Ct%20%22_blank
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity%22%20%5Ct%20%22_blank
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kiwity%22%20%5Ct%20%22_blank
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://www.platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. 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 

10.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)    w zakresie proceduralnym: 

PAWEŁ NAPIÓRKOWSKI, tel. 89 766 09 95; 

2) w zakresie merytorycznym: 

PAWEŁ NAPIÓRKOWKSI, tel. 89 766 09 95 

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

przedmiotowego postępowania.  

12.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

13.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

14.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

15.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

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”. 

Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 
a. .zip  
b. .7Z 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

3. 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. 

4. 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.  

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

6. 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.  

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

8. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków. 

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

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

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. 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy). 

4.  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 
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przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru.  

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), 

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 

miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

WWW.PLATFORMAZAKUPOWA.PL 

10.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.  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. 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto oferty w PLN w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.   

2. W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.  

3. Wykonawca przed ustaleniem ceny ofertowej powinien dokładnie zapoznać się PFU oraz 

przeprowadzić wizję w terenie.  

4. Stwierdzenie nieprawidłowości w PFU po złożeniu oferty nie będzie stanowiło podstawy do 

zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w 

tym warunki i obowiązki określone w projekcie umowy. Cena oferty ma stanowić kwotę 

wynagrodzenia ryczałtowego jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia podanym w art. 632 

Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę oprócz robót i prac, 

powinien przewidzieć inne okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu 

tego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, i które są konieczne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. W cenie oferty należy także uwzględnić wszelkie 

opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.  

6. 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 2022 r., poz. 

2025 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”.   

7. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując 

zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), tj. zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku 

należy dokonać zgodnie z zasadą, że końcówkę poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a 

końcówkę 0,5 grosza i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza. Jeżeli oferta będzie 

zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na 

trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.  

8. Cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie niezmienna przez 

okres realizacji umowy i nie będzie podlegać zmianie, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w projekcie umowy.   

9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wykonawca oświadczy, iż znana jest mu treść 

przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego oraz że wynagrodzenie ryczałtowe ustaliły ze 

świadomością konsekwencji wynikających z przytoczonych przepisów.  

10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie                        

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie  

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy 

oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207);  

b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
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  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.   

 

11. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu   o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz. 178)) - wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 

cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 

taryfową.  

12. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który 

zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia                   

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022, poz. 931).  

13. Cena może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen.   

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Wykonawca a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.  

15. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, a także inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, stosownie do treści art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.  

16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia.   

17. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 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 takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:  

a. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

18. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ. Informacja o 

wykonawcy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego.  

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

- dla części I  2 000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych); 

- dla części II  2 000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych); 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4)  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 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 299). 

4.  Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku MILLENNIUM nr 

rachunku  

14 1160 2202 0000 0000 6193 1366 z dopiskiem „Wadium – numer postępowania, numer części”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA KIWITY, KIWTY 28, 11-106 KIWTY 

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6.  Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 
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7.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24.03.2023, 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 wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

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

XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 23.02.2023 r. do godziny 10:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 10:30   

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1)  Cena (C) – waga kryterium 60 %; 

2)  Termin realizacji (T)  – waga kryterium 40 %. 

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 % 
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cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) Termin realizacji  – waga 40% 

 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę termin realizacji w zakresie od 
0 do 40 dni poniże maksymalnego wymaganego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z poniższym schematem im krótszy termin realizacji tym wyższa ocena punktowa: 
 

0 dni poniżej maksymalnego wymaganego terminu  – 0 % 

10 dni poniżej maksymalnego wymaganego terminu – 10 % 

20 dni poniżej maksymalnego wymaganego terminu – 20 % 

30 dni poniżej maksymalnego  wymaganego terminu – 30 %  

40 dni poniżej maksymalnego wymaganego terminu – 40 % 

 
2. Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:                       

Ocena oferty = C+T 
 C - punkty za kryterium cena  
 T - punkty za termin realizacji 

 
3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  w złożonych ofertach.  

7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.   

XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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 zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do: 

a)  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było 

wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu 

jej zawarcia w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  w 

jednej lub w kilku następujących formach:  

1) w 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz innych instytucji 

powinny zostać złożone w formie oryginału.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Kiwity 

– Bank Millennium S.A. Lidzbark Warmiński 14 1160 2202 0000 0000 6193 1366 z podaniem tytułu 

wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy i nazwy zamówienia). 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 

2 ustawy Pzp.  
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w formie 

pieniężnej z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez 

warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

9. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną uregulowane  

w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą.  

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

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

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9a/9b do SWZ. 

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

w ofercie. 

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

zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 9a/9b do SWZ. 

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

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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 p.z.p.  

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 p.z.p. 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; 
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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 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., 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 p.z.p., 

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. 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie podstawy do wykluczenia 

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 
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Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie grupy kapitałowe 

Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz osób 

Załącznik nr 9a do SWZ Wzór umowy Część I 

Załącznik nr 9b do SWZ Wzór umowy Część II 

Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz robót 

Załącznik nr 11 do SWZ Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 12 do SWZ Oświadczenie o zatrudnieniu 
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