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1. Zamawiający 

1.1. Zamawiającym jest:  

Powiat Pilski  

reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile 

aleja Niepodległości 33/35 

64-920 Piła 

1.2. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres:  

Starostwo Powiatowe w Pile 

Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji  

tel:  67-210-94-42 

e-mail: zampub@powiat.pila.pl 

godziny pracy 7:30 – 15:30 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt  
2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy specyfikacja warunków zamówienia (zwana w dalszej 
treści w skrócie SWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: 

WZP.272.6.2023.III 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w 
oznaczenie. 

2.4. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa 
w art. 3 ustawy Pzp. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

2.7. Zamawiający nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji 
określonej w art. 93 ustawy Pzp. 

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

2.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

2.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

mailto:zampub@powiat.pila.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892
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3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Remonty cząstkowe awaryjne na drogach 
powiatowych powiatu pilskiego w 2023 roku. 

3.2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci 
dróg powiatowych na terenie dziewięciu gmin w Powiecie Pilskim, w tym dróg 
zamiejskich i dróg miejskich.  

Mapa sieci drogowej znajduje się pod adresem: http://pzd.pila.pl/wykaz-drog  

3.3. Pierwsze remonty tzw. awaryjne remonty po okresie zimowym ubytków na wszystkich 
drogach powiatowych winny być wykonane w okresie 3 tygodni od wystąpienia 
sprzyjających warunków atmosferycznych, jednak nie później niż do końca kwietnia 
2023 r. Pozostałe remonty będą zlecane na bieżąco, w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby. 

3.4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi remont ubytku nawierzchni bitumicznej 
o średniej grubości 5 cm przy użyciu masy mineralno – bitumicznej metodą "na gorąco" 
z recyklera lub termosu wraz z cięciem i rozbiórką uszkodzonej nawierzchni oraz 
uszczelnieniem miejsc cięcia (zgodnie z SST). Wykonanie powyższych prac wiąże się 
jednocześnie z uporządkowaniem terenu, na którym zostały wykonane. 

3.5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z Załącznikiem 
nr 4 do SWZ, (który stanowi szczegółowy zakres wykonywanych prac) zgodnie z ustawą 
– Prawo budowlane, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej. 

3.6. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdorazowo na zlecenie 
w miarę potrzeb. Przewidywany zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do SWZ 
– formularz OFERTA. Wskazane ilości w formularzu OFERTA są ilościami szacunkowymi 
i służą jedynie do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert oraz wyboru 
Wykonawcy. 

3.7. Wszystkie roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w porozumieniu 
z Powiatowym Zarządem Dróg, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez 
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile lub upoważnionego pracownika, w których 
każdorazowo będzie wskazane miejsce wykonania robót, ich zakres i termin realizacji. 
Podstawą ich rozliczenia prac będą ceny jednostkowe brutto określone w umowie. 

3.8. W przypadku zgłoszenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile wystąpienia ubytku  
w nawierzchni jezdni, który zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie do zabezpieczenia niebezpiecznego miejsca. 

3.9. W sytuacjach awaryjnych, w przypadku zgłoszenia zaistnienia stanu zagrożenia 
w bezpieczeństwie ruchu drogowym dopuszcza się zlecenia ustne, które muszą być 
niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 

3.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.8. SWZ Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia do zabezpieczenia 
miejsca stwarzającego niebezpieczeństwo, a w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia 
do wykonania robót naprawczych. 

3.11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę obmiaru w której Wykonawca będzie 
prowadzić szczegółowy obmiar robót. Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego 
remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.  

http://pzd.pila.pl/wykaz-drog
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3.12. Zakres robót określony każdorazowym zleceniem podlega protokolarnemu odbiorowi. 
Gotowość do odbioru wykonanych robót należy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pile pisemnie poprzez przedłożenie książki obmiaru przez Wykonawcę, obejmującego 
rodzaj wykonanych prac oraz ich obmiar. Podstawą wynagrodzenia będą ceny 
jednostkowe brutto określone w umowie. Obmiar każdorazowo podlega zatwierdzeniu 
przez komisję. Odbioru wykonanych robót dokona komisja w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

3.13. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie 
wykonywania robót objętych zamówieniem. 

3.14. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami 
zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania 
prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, 
a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty. 

3.15. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich 
wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska. 

3.16. Zgłoszone przez dyrektora lub upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg 
w Pile uwagi, co do jakości wykonywanych robót winny być usuwane na bieżąco jednak 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. 

3.17. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące roboty drogowe w tym 
obsługa sprzętu przeznaczonego do przeprowadzenia remontów cząstkowych. 

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy. 

3.18. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
7 ustawy Pzp. 

3.19. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej. 

3.20. Wspólny Słownik Zamówień: 

45233141-9 – roboty w zakresie konserwacji dróg  
45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg 

3.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia groziłby 
nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania 
zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia. Zamówienie jest spójne i ograniczone terytorialnie, brak jest przyczyn 
technicznych, celowościowych i organizacyjnych, które warunkowałyby dalszy podział 
tego zamówienia na odrębne części gdyż występuje tu jeden specyficzny zakres robót. 

3.22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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4. Podwykonawstwo 

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ 
podwykonawcom. 

4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których wykonania 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane na tym etapie) 
nazwy (firmy) tych podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo. 
 

5. Termin wykonania zamówienia:  300 dni od dnia zawarcia umowy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w pkt 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 
warunku w tym zakresie; 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym 
zakresie; 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym 
zakresie; 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca winien dysponować 
następującym sprawnym sprzętem: 

1) samochód ciężarowy z termosem do masy bitumicznej o załadunku masy min. 
5 t – min. 1 szt., 

2) piła do cięcia nawierzchni wraz z wózkiem jezdnym – min. 1 szt., 

3) młot pneumatyczny – min. 1 szt., 

4) sprężarka powietrza – min. 1 szt., 

5) dmuchawa spalinowa – min. 1 szt., 

6) skrapiarka – min. 1 szt., 

7) palnik gazowy – min. 1 szt., 

8) zagęszczarka płytowa – min. 1 szt. 

6.3. 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. 
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6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

6.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6.7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.4. SWZ, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów pod-

miotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wy-

konawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty bu-
dowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w pkt 6.4. SWZ, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawia-
jący żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
− wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

6.10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające za-
soby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, 
ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wyklucze-
nia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. Podstawy wykluczenia z postępowania 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku 
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

I. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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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. 189a 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 i 2142) 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 2022 r. poz. 463, 563 i 
974). 

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. 2021 r. poz. 
1745), 

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 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

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; 
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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 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

II. Na postawie 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 2023 r. poz. 129) 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego;  

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 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego; 

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 o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 



9 
 

III. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 
109 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone 
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

7.3. Wykluczenie wykonawcy na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 7.1 ppkt  
I SWZ następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

7.4. Wykluczenie wykonawcy na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 7.1 ppkt II 
SWZ następuje na okres trwania tych okoliczności. 

7.5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na postawie okoliczności, o których mowa 
w pkt 7.1. ppkt II SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go 
do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty 
ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą 
negocjacji.  

7.6. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 
8. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

8.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ. 

8.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

8.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w pkt.6.2. ppkt d SWZ, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa wyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

8.5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. stanowią wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunek 
udziału  w postępowaniu. 

8.6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. 
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8.7. Podmiotowe środki dowodowe jakie składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, 
potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2. 
ppkt d dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik 
nr 3 do SWZ. 

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub 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. 

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

9.1. 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 w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

9.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. SWZ składa każdy z wykonawców. 

9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym wspólnicy spółki 
cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia 
wykonują poszczególni wykonawcy. 

9.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.    
 

10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892  

10.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje) odbywała się w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

10.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892
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kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi  
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

10.4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  
do konkretnego wykonawcy. 

10.5. 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. 

10.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 
r. 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) Platformazakupowa.pl 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. 

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

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

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

10.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
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zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert  
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

10.9. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"  
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

10.11. Zalecenia: 

1) 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”; 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf; 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: .zip .7Z ; 

4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 
za złożone nieskutecznie. 

5) 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. 

6) 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.  

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

8) 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.  

9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików 
oferty. 
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10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie  
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 
nie za pośrednictwem adresu email. 

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

12) 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. 

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

14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

16) 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. 
 

11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami: 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Katarzyna Szwałek – dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Pile, 

2) Patrycja Karczewska – inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Pile. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SWZ;  

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu – Załącznik 
nr 2 do SWZ; 

3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunku udziału 
w postępowaniu; 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika który zakres zamówienia wykonują poszczególni 
wykonawcy; 
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5) Pełnomocnictwo -  jeżeli zostało udzielone. 

12.2. Oferta, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

12.3. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) 
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

12.4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,  
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  
na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie  
do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne  
niż Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

12.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,  
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje  
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12.6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 12.5. SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby  
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego  
z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowie6dnio Wykonawca  
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 
Pzp – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający  
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

12.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 12.5. SWZ, może dokonać również notariusz. 
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12.8. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 12.5. – 12.7. SWZ oraz pkt 12.10. – 
12.12. SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

12.9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.  
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się  
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

12.11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 12.10. SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust.  
2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

12.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 12.10. SWZ, może dokonać również notariusz. 

12.13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub  
na informatycznym nośniku danych; 
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2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

12.15. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników do SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

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

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

12.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Na platformie w formularzu składania 
oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.19. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany  
lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 
pod adresem: 

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

12.20. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie 
odrzuceniu. 

12.21. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 
W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12.22. 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 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

12.23. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Sposób oraz termin składania ofert. 

13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892 na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 22 lutego 2023 r. do godz. 1000. 

13.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

13.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

13.4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 
oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis 
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

13.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:   

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

13.7. Termin otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 
w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 1015, 

2) Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

3) Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, 
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720892
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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13.8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

13.9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

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

14. Termin związania ofertą  

14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 
marca 2023 r. 

14.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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. 

14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 
 

15. Sposób obliczenia ceny oferty 

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie pkt 3 SWZ oraz 
dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

15.2. Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz Oferta podaje cenę jednostkową 
brutto oraz wartość brutto stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i podanej ilości 
(obmiaru).  

15.3. Ceną oferty, stanowiącą podstawę oceny zgodnie z pkt 16 SWZ, jest wartość brutto 
określona w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz Oferta. 

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych i groszach. 

15.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych. 

15.6. Całkowita cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją, 
przedmiotu zamówienia podatek od towarów i usług (VAT) z uwzględnieniem 
ewentualnych upustów i rabatów udzielonych przez Wykonawcę. 

15.7. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 178) jest wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić 
Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek  
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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. 

15.8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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. 

15.9. W ofercie, o której mowa w pkt. 15.8. SWZ Wykonawca ma obowiązek: 

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

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

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

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

16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 
ofert 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

1) cena – waga 60 

2) okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – waga 40 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując do oceny podany 
poniżej wzór: 

L= C + G 

L – liczba punktów badanej oferty 

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena 

G – liczba punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonane 
roboty budowlane 

1) cena – waga 60  

z zastosowaniem poniższego wzoru:  

 

Gdzie: 

C – liczba punktów badanej oferty 

CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert 

60=
O

N

C

C
C
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CO – cena brutto oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 60 punktów 

2) okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – waga 40 

z zastosowaniem poniższej punktacji: 

Lp. Gwarancja i rękojmia Ilość punktów 

1 okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane  – 12 miesięcy 0 

2 okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane  – 24 miesiące 20 

3 okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane  – 36 miesięcy 40 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów 

Wykonawca w formularzu Oferta (Załącznik nr 1 do SWZ) zaznacza okres gwarancji 
i rękojmi na wykonane roboty budowlane. W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy 
w Formularzu Oferta żadnego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający do oceny oferty 
przyjmie okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje inny okres gwarancji rękojmi niż 12 miesięcy 
lub 24 miesiące lub 36 miesięcy oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona. 

16.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.  

16.3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch 
miejsc po przecinku.        
 

17. Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami 

17.1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. 

17.2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający poinformuje 
wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone 

− podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

17.3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin oraz sposób 
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone 
negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

17.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody 
drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych  
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z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich 
ujawnieniem. 

17.5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami Zamawiający informuje o tym 
fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do złożenia ofert dodatkowych. 

17.6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 

1)  nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 
one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

17.7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej 
korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż 
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać 
wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu  
do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek 
z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

18.1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

18.2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte  
są w Załączniku nr 5 do SWZ. 

18.3. Zamawiający zawrze umowę – zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawiera 
umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, 
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. 

18.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 18.4. SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

18.5. 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 oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

19. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma  
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

21.3. 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; 

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

21.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  
że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

21.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne. 

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

21.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 21.6 i 21.7. SWZ 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. 

21.9. 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. 

21.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

21.11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
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22. Informacje i dostęp do danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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), dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Starosta Pilski z siedzibą przy 
alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła; 

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych następujący sposób: 

− drogą elektroniczną: iod@powiat.pila.pl; 

− pisemnie: adres siedziby Administratora danych; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia 
zamówienia publicznego o nr sprawy WZP.272.6.2023.III, zawarcia i wykonania 
umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na 
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 
osobowe; 

5) 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 oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych;  

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych 
przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może 
skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu 
podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

mailto:iod@powiat.pila.pl
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Sawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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. 

 
Załączniki do SWZ: 
1. Formularz OFERTA, 
2. Oświadczenie, 
3. Wykaz urządzeń technicznych, 
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 


