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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1129 t.j.) – Prawo zamówień publicznych 

i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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I. Informacje podstawowe. 

1. Dane adresowe: 

Gmina Czermin, 

z siedzibą: 63-304 Czermin 47 

NIP: 6080036806, REGON 250854903 

telefon (62) 74-16-031, fax. (62) 74-17-324 

e-mail: ugczermin@czermin.wlkp.pl 

adres ePUAP: /2ay76x4pi6/skrytkaESP 

adres strony internetowej: www.czermin.wlkp.pl 

reprezentowana przez Wójta Gminy Czermin – Sławomira Spychaja 

 

2.  Informacje dotyczące postępowania: 

1) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp 

2) Adres strony internetowej, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp 

3) Godziny pracy Zamawiającego: pon. 7.30 – 17.00, wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 

14.00. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1) 

ustawy.  

2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Wartość zamówienia nie przekracza 

progu unijnego (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 23 969 275 zł). 

3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ani 

nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie Wykonawcom, o których mowa 

 w art. 94. 

8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 

i 8.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ”Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej na terenie gminy Czermin”.  

2) Zakres zadania: 

W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg gminnych w niżej wymienionych 

miejscowościach:  

- Broniszewice nr 625 029P - ok. 0,56 km,  

- Grab działki nr 268/2, 269/1, - ok. 0,53 km, 

- Łęg nr 625 046P - ok. 0,65 km, 
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- Pieruchy nr 625 056P - ok. 0,74 km, 

- Pieruchy nr 625 054P - ok. 0,92 km, 

- Żbiki nr 625 041P - ok. 0,99 km. 

Przebudowa ww. odcinków dróg, będzie polegała m.in. na wykonaniu robót ziemnych 

związanych z wykonaniem koryta na poszerzeniach jezdni, stabilizacją gruntu cementem 

na poszerzeniach, wykonaniu na poszerzeniach warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego i betonu asfaltowego, wyrównaniu profilu i przekroju istniejącej nawierzchni 

betonem asfaltowym, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnym 

utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym granitowym, remoncie istniejących 

przepustów, oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp istniejących rowów.  

- Grab działki nr 518/2, 518/3, 522, -  ok. 0,86 km, roboty ziemne związane z 

wykonaniem koryta na poszerzeniach podbudowy oraz wykonanie warstwy dolnej 

podbudowy z kruszywa kamiennego na poszerzeniach, wykonanie wyrównania profilu 

podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. W tym na odcinku ok. 0,16 km 

dodatkowo wykonanie koryta pod podbudowę na częściowo utwardzonym odcinku 

drogowym. 

- Broniszewice nr 625 033P - ok. 0,99 km,  

- Psienie - Ostrów nr 625 024P -  ok. 0,54 km, 

- Wieczyn nr 625 045P i 625 047P - ok. 0,87 km, 

- Wola Duchowna nr 625 025P - ok. 0,65 km, 

- Żale nr 625 061P - ok. 0,99 km. 

Zadania obejmą m.in.: wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni oraz wykonanie 

warstwy dolnej podbudowy z kruszywa kamiennego, ułożenie warstwy wyrównawczej, 

mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej, obustronne utwardzenie 

poboczy kruszywem łamanym granitowym na całej długości przebudowanych odcinków. 

- Skrzypnia - Czermin nr 625 021P  - ok. 0,92 km, wykonanie koryta dla podbudowy 

drogi częściowo utwardzonej, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, 

ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnym 

utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym granitowym. 

- Strzydzew nr 625 038P - ok. 0,55 km, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, 

wykonanie nowej podbudowy z warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie podwójnej nawierzchni z 

betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym, w tym na odcinku ok. 

0,13 km wykonanie poszerzenia jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa 

kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronne utwardzenie 

poboczy kruszywem łamanym.  

Zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Stan istniejących nawierzchni drogowych nie spełnia standardów technicznych dróg.  

Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na  poprawę stanu gminnej infrastruktury 

drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników. 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia  PROGRAM FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWY, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ, SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ oraz DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWA (droga Strzydzew) która stanowi załącznik nr 11 do SWZ oraz SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE które stanowią załącznik nr 12 do SWZ. Pomocniczo Zamawiający załącza 

przedmiar robót – załącznik nr 13 do SWZ.  

4) Zamawiający wymaga: 

- ułożenia nawierzchni asfaltowej metodą „bez szwu”, 
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- zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie 

robót – weryfikacja przez Inspektora Nadzoru, 

- zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę), 

- prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, 

- utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla uczestników ruchu drogowego, 

- wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 

- wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z informacją  

o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy), 

- użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1213 t.j.), 

- zabezpieczenie terenu robót przed osobami postronnymi, 

- w przypadku powstania odpadów selektywnego składowania odpadów i ich bieżąca utylizacja, 

- uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w co tygodniowych naradach – Inspektor nadzoru 

- Uwaga! Ilekroć w niniejszej dokumentacji wskazano markę lub pochodzenie produktu lub 

urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że 

wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi 

parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na 

Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów 

zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących 

treści oferty. 

 

5) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego 

na terenie realizacji inwestycji – wizja lokalna nie jest obowiązkowa.    

6) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy. 

▪ Zamawiający wymaga aby, personel realizujący zamówienie tj. wszyscy 

pracownicy fizyczni skierowani do wykonywania niniejszej roboty byli w okresie 

trwania umowy zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1320 t.j) przy czym 4 pracowników zatrudnionych będzie w wymiarze 

pełnego etatu.  

▪ Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu listę osób 

skierowanych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem osób zatrudnionych 

w pełnym wymiarze oraz w czasie realizacji umowy będzie zobowiązany 

udostępniać dokumenty/oświadczenia na wniosek Zamawiającego, w tym w 

szczególności kopie umów o pracę, dokumentów potwierdzających bieżące 

opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w pracowników. 

▪ Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę  

z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, a więc będzie stanowiło o 

nienależytym wykonaniu przedmiotu zamówienia z wszystkimi tego 

konsekwencjami oraz będzie skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji 
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Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę 

na warunkach określonych w art. 22, ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 

cywilnoprawną. 
▪ Zapisy punktu 6) – dotyczą również podwykonawców. 

7) Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 poz. 

1062). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane  

z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

8) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 

Główny kod CPV: roboty w zakresie budowy dróg 45233120 - 6 

Dodatkowe kody:  

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8 

Usługi inżynieryjne 71300000-1 

Usługi architektoniczne i podobne 71200000-0 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 

Roboty budowlane 45000000-7 

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

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

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9 

Badanie gruntu 45111250-5 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111991-4 

Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 

Roboty w zakresie kopania rowów 45112100-6 

Usuwanie powłoki gleby 45112200-7 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0 

Usuwanie gleby 45112500-0 

Wycinanie i napełnianie 45112600-1 

Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112700-2 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112710-5 

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45112730-1 

Roboty na placu budowy 45113000-2 

Próbna wiercenia i wykopy 45120000-4 

Roboty inżynieryjne i budowlane 45220000-5 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45230000-8 

Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232451-8 

Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych 45232454-9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 45233000-9 

Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 

Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 45233129-9 

Roboty drogowe 45233140-2 
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Roboty w zakresie regulacji ruchu 45233150-5 

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233161-5 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233220-7 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233222-1 

Wymiana nawierzchni drogowej 45233223-8 

Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych 45233225-2 

Wymiana nawierzchni 45233251-3 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233253-7 

Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45233260-9 

Roboty budowlane z zakresie przejść dla pieszych 45233261-6 

Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 45233262-3 

Instalowanie znaków drogowych 45233290-8 

Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233320-8 

Fundamentowanie dróg 45233320-8 

Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 45233340-4 

Wyrównywanie terenu 45236000-0 

Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45233260-9 

Roboty budowlane z zakresie przejść dla pieszych 45233261-6 

Instalowanie znaków drogowych 45233290-8 

Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233320-8 

Fundamentowanie dróg 45233320-8 

Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 45233340-4 

Wyrównywanie terenu 45236000-0 

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na fakt, iż zakres prac jest 

jednorodny i może zostać wykonany przez jednego Wykonawcę. Ponadto wykonywanie 

zadania przez kilku Wykonawców generowało by dodatkowe koszty związane ze 

sprowadzeniem wykwalifikowanego sprzętu, zaopatrzenia się w materiały itp. Ponadto 

podział zamówienia na części skutkować mógłby wydłużeniem terminu wykonania 

zadania oraz obniżyć jakość wykonanych prac. Ustawodawca nie nakłada na 

Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, decyzja w 

tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego, która uzależniona 

jest od potrzeb Zamawiającego.   

10) Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

z zastrzeżeniem, że roboty odpowiadające wysokości wynagrodzenia określonego  

w §10 ust. 2 pkt. a) i pkt. b) zostaną wykonane najpóźniej do 15.11.2023 r.   

11) Projektowane postanowienia umowy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy  

w przypadkach opisanych w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 

12) Podwykonawcy. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców - jeżeli są znane na etapie składania oferty. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres zamówienia 
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określony w SWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy 

podwykonawców. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

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

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

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

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację 

zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację części zamówienia. 

Zamawiający informuje, że obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu w trakcie 

realizacji zamówienia podlegają umowy o podwykonawstwo zawarte w formie pisemnej, 

których przedmiotem są roboty budowlane. Szczegóły zasady przedstawiania umów  

z podwykonawcami określają projektowane postanowienia umowy. 

IV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

1) Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału  

w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.  

2) Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają poniższe 

warunki udziału w postępowaniu. 

4) W związku z powyższym Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł.  

b) zdolności technicznej lub zawodowej  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

(lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres 

krótszy niż pięć lat) min. jedną robotę budowlaną polegającą na 

budowie/przebudowie dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 
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1.500.000,00 brutto oraz min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ 

przebudowie dróg/drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości min. 500.000,00 zł 

brutto.  

- dysponują/ będą dysponować 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi  

w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi – 

kierownik budowy. Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego i posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do izby.  

5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie 

spełnienia / nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia  

i dokumenty. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych 

powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie, 

- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 

roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7) Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów: 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 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, 

b) 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, 

c) 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. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów, 

d) 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. 

e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia 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 
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podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, 

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

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

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

8) W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 

osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia 

obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a 

także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 

r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita 

Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku 

osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu 

art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych 

do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 

braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych 

osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 

świadczenia usług transgranicznych. 

 

V. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

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

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 

ustawy PZP: 

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. 189a Kodeksu karnego, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
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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, 583 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. z 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; 

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, 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. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w 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. Z 2022 r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą 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;  

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia  

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

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

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w wskazanych w art. 109 

ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy PZP tj.:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt. 3 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; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury.  



12 

 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie 

wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,  

w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne 

jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

5. Okres wykluczenia wykonawcy z postępowania określony jest w art. 111 ustawy. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy. 
 

8. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz 

dokumenty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z art. 125 ust. 1 oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa się, pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  

w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. 2, 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. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, 

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. 

6. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt. 7 i 

8. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przedłożenia  następujących dokumentów: 

 

a) 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, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca  

z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty – wg załącznika nr 4 do SWZ, 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 



13 

 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5 do SWZ 
 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia  następujących 

dokumentów: 

 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków 

lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności, 

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

d) oświadczenia 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 Wykonawcom który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia  

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

potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do SWZ 

e) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na 

podstawie art. 125 ust. 1 – wg załącznika nr 7 do SWZ 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8, wykonawca składa dokumenty 

określone w § 4 ust. 1 pkt 3), ust. 3 rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 

2020 poz. 2415) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 7  

i 8, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

12. Zgodnie z art. 127 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków. 

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

roku 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.   

VI. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 

7 ustawy PZP: 

- pieniądzu, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium w pieniądzu należy wnieść 

przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/Czerminie nr 64 

8407 0003 0200 0101 2000 0003. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium 

znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy PZP. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

 

VII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego  

z wykonawcami. 

1. Informacje ogólne 
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1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp 

2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informację, przekazywane były za pośrednictwem przycisku „Wyślij wiadomość do 

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

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie w razie awarii komunikację za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej wskazany do 

komunikacji to: zp@czermin.wlkp.pl  

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4) 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. 

2. Wymagania techniczne 

1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych, określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

b) 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, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer  

minimalnie wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików.pdf, 

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

g) 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. 

2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone  

mailto:zp@czermin.wlkp.pl
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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. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

 z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4) 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 

3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji: 

1) Dokumenty oferty oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, przekazywane  

w postępowaniu, należy przekazać w formatach plików określonych  

w Rozporządzeniu KRI,  lub innych dopuszczonych przez zamawiającego. 

2) Z uwzględnieniem powyższego, zamawiający zaleca formaty danych, w jakich 

wykonawca w szczególności może złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia  

i dokumenty: .pdf, .jpg (.jpeg), .doc, .docx, lub .xls, ze szczególnym wskazaniem na 

.PDF. 

Powyższa rekomendacja nie dotyczy dokumentów wystawionych przez upoważnione 

podmioty, takich jak np. zaświadczenia z US i KRK – wystawionych w postaci 

elektronicznej. Dokumenty te, gdy są wymagane w postępowaniu, wykonawca przedkłada 

zamawiającemu w oryginale. 

3) W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z  formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

oraz dodatkowo dopuszcza, lecz nie rekomenduje formatu .rar, który nie występuje  

w Rozporządzeniu KRI (UWAGA! Może nie być możliwe podpisanie lub zweryfikowanie 

pliku z  takim rozszerzeniem w przypadku zastosowania np. podpisu zaufanego). 

4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: 
 .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. 
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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. 

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) Nie zaleca się kompresowania WADIUM wniesionego w postaci elektronicznej (jako 

dokument formie gwarancji lub poręczenia), jeżeli było wymagane w postępowaniu. 

16) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

17) 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. 

4. Dodatkowe informacje: 

1) Zgodnie z § 10 Rozporządzenia, dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają 

łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  

i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 
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d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  

i kontekstu zapisanych informacji. 

2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż oferta, podmiotowe  

i przedmiotowe środki dowodowe, przekazywane w postępowaniu, sporządza się  

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 

Rozporządzenia o dokumentach elektronicznych. 

3) Zgodnie z § 12 Rozporządzenia o dokumentach elektronicznych, środki komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu służące do odbioru dokumentów elektronicznych 

zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, 

oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację 

podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego 

czasu i daty ich odbioru. 

4) Dokumenty składane w celu zawarcia umowy oraz sama umowa mogą być 

sporządzone w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej. 

 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami : 

a. w sprawach merytorycznych: mgr inż. Maciej Głowacki, Urząd Gminy Czermin, 

Kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska tel. 062 74 16 031 

wew. 51, w poniedziałek i wtorek w godzinach od 730 - 1530, e-mail: 

budownictwo@czermin.wlkp.pl. (w pozostałych dniach tygodnia w sprawach 

merytorycznych można również kontaktować się z p. Agnieszką Balcerczyk), 

b. w sprawach proceduralnych: mgr Agnieszka Balcerczyk, e-mail: zp@czermin.wlkp.pl w 

dni robocze w godzinach  poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15.30, 

piątek 7:30 – 14:00. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.03.2023 r. 

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

związania ofertą określonego w pkt. 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. 

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 
 

mailto:budownictwo@czermin.wlkp.pl
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X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego 

– załącznik nr 1 do SWZ oraz zestawienie rzeczowo – finansowe zgodnie z załącznikiem 

nr 1A do SWZ 

3. Ponadto, zgodnie z art. 218 ust 2 ustawy Pzp, treść oferty musi być zgodna  

z wymaganiami  zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

4. Formularz oferty wraz z załącznikami wykonawca sporządza zgodnie z załącznikiem nr 1 

do SWZ. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie 

prawnym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub 

podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 

do systemu.   

5. Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

o wartości  mniejszej niż progi unijne, ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, składa się, pod rygorem nieważności: 

− w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 

− lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

− lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym. 

6. Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o elektronizacji, oferty, oświadczenia, o 

których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 

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  2020 r. poz. 346, 568, 

695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej.  

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ, 

2) Zestawienie rzeczowo – finansowe – załącznik nr 1A do SWZ 
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3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art.  273 ust. 2 

ustawy PZP, zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 2 do SWZ w celu wstępnego 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 

109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy PWA, 

4) W związku z art. 125 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się 

wykonawców o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa każdy z wykonawców na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.  

5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jeżeli dotyczy, 

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy, 

9. Ponadto wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ocenę przedstawi: 

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności, 

4) oświadczenia 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 Wykonawcom który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ 

5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie 

art. 125 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 7 do SWZ 

6) Wykaz 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  
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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, 

7) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

10. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia o dokumentach elektronicznych, w przypadku gdy 

dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku. 

11. Jednocześnie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), 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. 

 

XI. Sposób oraz termin składania i otwarcia oferty 

1. W oparciu o art. 219 ust. 1 ustawy Pzp, oferta może być złożona tylko do upływu terminu 

składania ofert. 

2. W związku z powyższym, zamawiający wyznacza następujący termin składania ofert na dzień 

22.02.2023 r. g. 13.00. 

3. W oparciu o art. 219 ust. 2 ustawy Pzp, do upływu terminu składania ofert wykonawca może 

wycofać ofertę. 

4. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

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

instrukcje 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

6. Złożenie oferty 

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

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp/proceedings - tj. w myśl ustawy 

PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/pn/czermin_wlkp/proceedings
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2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich   

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 

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

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

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

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się  komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6) Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany  

i wycofania oferty  znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

 Dodatkowe informacje: 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. 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”. 

4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. Na platformie formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. 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. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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6. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie 

terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

7. W związku z powyższym, zamawiający informuje, że zamierza dokonać otwarcia ofert w dniu 
22.02.2023 r. g. 13.05 

8. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii  

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

10. Dodatkowe informacje dotyczące otwarcia ofert: 

1) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

2) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

3) W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje,  

o których mowa w pkt 2) lit b), niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo 

unieważnieniu postępowania – zapis ten nie dotyczy niniejszego postępowania. 

4) Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  

w sekcji ,,Komunikaty”. 

5) Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 

transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu 

wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Końcowa wartość (cena netto), wartość podatku VAT oraz ostateczna cena oferty (cena 

brutto), winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym 

postępowaniu wynosi 23%.  

3. Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną i  nie podlega negocjacji.  

4. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia,  

5. W przypadku Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie 

odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania VAT na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej i który w Ofercie poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający 

na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług w 

wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy 

mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r., 

powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w trakcie realizacji zadania: 

a) I płatność w wysokości do 5,71% wartości wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 

300.000,00 zł, 

b) II płatność w wysokości do 50 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

c) III płatność w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia po zakończeniu zadania. 

7. W cenę oferty należy wkalkulować koszt m.in.: 

a) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z wymogami bhp i p.poż 

oraz  

z przepisami szczególnymi oraz zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku na 

terenie budowy, jak również koszty dozoru zaplecza budowy, 

b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz przeniesienie praw 

autorskich na Zamawiającego, 

c) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzjami właściwych organów  

z zakresu ustawy prawo budowlane, 

d) wykonania dokumentacji odbiorowej (3 sztuk), 

e) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, w tym utylizację odpadów 

powstałych w trakcie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

f) coroczne bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji,  itp. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XIII. Opis kryteriów ofert wraz z wagami i sposób oceny ofert 

1. Oferty odrzucone nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pozostałe oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać 

oferta wynosi 100 pkt. 

Kryteria wraz z wagami 

Kryterium CENA waga 60 % 

                Cmin 

C = -----------------   x   60 

                Cx              

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, koszt brutto. 

Cmin - minimalna cena, koszt brutto zaoferowana w postępowaniu. 

Cx – cena, koszt brutto rozpatrywanej  oferty. 

 

Kryterium GWARANCJA waga 40 % 

G = (Go / GD) x 40 

gdzie: 

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „gwarancja”, 

GD – najdłuższy okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę 

Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
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2. Okres gwarancji na roboty budowlane udzielony ponad 60 miesięcy nie będzie dodatkowo 

punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie 

wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

3. Wynik postępowania 

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów 

oceny ofert. 

5. Sposób oceny ofert 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy. 

6. Wynik postępowania 

1) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w 

specyfikacji warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według 

przyjętych kryteriów oceny ofert. 

2) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

3) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami 

wynikającymi z art. 253 ustawy. 
 

XIV. Formalności jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. Dowód wniesienia zabezpieczenia, listę osób skierowanych do 

realizacji zamówienia ze wskazaniem pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy oraz kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej  

z wyszczególnieniem robocizny, użytych materiałów i sprzętu z podaniem denny jednostkowej 

 i wartości Wykonawca przekazuje najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani 

przedstawić umowę regulującą ich współpracę. 

3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa (w 

oryginale) do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej 

czynności prawnej. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 

zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, któremu Zamawiający przyzna zamówienie zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy. 

a) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach : 

b) pieniądzu, 

c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

d) gwarancjach bankowych, 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

f) 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. W przypadku wyboru formy pieniężnej, zabezpieczenie należy wpłacić przelewem na konto 

Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/Czerminie nr 64 8407 0003 0200 0101 

2000 0003.  

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu: 

- w oryginale w postaci papierowej albo 

- przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych  

w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki ePUAP. 

5. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie 

części  : 

70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

30% wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady) - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna  

z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy 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 (art. 505 – 590 ustawy). 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

     o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
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5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. 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. 

7. 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 elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja 

została przekazana w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania lub 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, 

zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
 

XVI. Ochrona danych osobowych 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO” informuję, że:  

1) W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym 

do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie  

w szczególności: 

a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

o wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz osób fizycznych skierowanych do realizacji 

zadania; 

 

b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

o pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

o członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czermin, 

b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email: iod@lesny.com.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze 

RB.271.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym, 

d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp oraz jej 

przepisy wykonawcze oraz przepisy z nią powiązane, 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 

Pzp; 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 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;   

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

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

RODO; 

j) 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.  

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, 

którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu  

w ofertach. W związku z tym należy złożyć zamawiającemu stosowne oświadczenie 

(oświadczenie zawarte zostało w Formularzu oferty). 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

XVII. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy 
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Prawo Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy 

prawne. 

2. Wszystkie załączniki / dodatki oraz przyszłe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia są częścią 

składową niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

XVIII. Załączniki: 

1. Formularz „Oferta”. 

1A. Zestawienie rzeczowo – finansowe. 

2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat. 

5. Wykaz osób. 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1.   

8. Projekt umowy. 

9. Program funkcjonalno – użytkowy, 

10. Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

11. Dokumentacja projektowa – droga Strzydzew,  

12. Szczegółowe specyfikacje techniczne – droga Strzydzew, 

13. Przedmiar robót (ath.).                               
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