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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Orneta  

Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 

Tel.: 55 221 02 00 

NIP: 743 202 28 80 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@orneta.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta 

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/pn/orneta 

Godziny pracy Zamawiającego: 

od 7:30 do 15:30poniedziałek, wtorek, 

czwartek od 7:30 do 16:30 środa  od 7:30 do 

14:30 piątek 

 
Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja 
ustna (w tym telefoniczna) dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do 
informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego 
umieszczone w rozdziale XIII. 

II. Ochrona danych osobowych 

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

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

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:    

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Ornecie danych osobowych klien-

tów urzędu jest Burmistrz Ornety. Adres Urzędu Miejskiego w Ornecie: 11-130 Orneta, Plac Wolności 

26, tel. 55 22 19 200, email: umig@orneta.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

mailowo pod adresem email: iod@orneta.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2023. prowadzonym jako tryb pod-

stawowy, na podstawie art. 275 pkt.1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”.    

5) 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.   

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

mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp.  

mailto:zamowienia@orneta.pl
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7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-

zowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8)  posiada Pani/Pan:   

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu:   

− 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.    

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. 

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1) , w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg w  pkt 13 Formularza 

OFERTA stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. 

(*) 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 

 

 

III. Tryb udzielania zamówienia 

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

Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. 



 

 

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

3 ustawy Pzp.   

4. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego po-

stępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonaw-

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

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

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia 

na części ze względu na konieczność łącznego wykonywania robót  będących przedmiotem zamówienia. 

 

Podział zamówienia na części został wprowadzony przez ustawodawcę, w celu zwiększenia 
konkurencyjności. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej instytucje zamawiające 
należy zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Podziału takiego można dokonać na zasadzie 
ilościowej, tak by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP lub na 
zasadzie jakościowej, z uwzględnieniem różnych zaangażowanych branż i specjalizacji, tak by w 
większym stopniu dostosować treść poszczególnych zamówień do wyspecjalizowanych sektorów MŚP, 
lub według różnych kolejnych etapów zamówienia.  Brak możliwości podziału przedmiotu zamówienia 
na części wynika z następujących powodów:  
a) przy ewentualnym podziale zamówienia na części, przy wielkości i zakresie robót składających się na 
przedmiotowe zamówienie, realizacja zamówienia przez dwóch lub więcej potencjalnych Wykonawców 
może być nieefektywna i może wywoływać problemy z dotrzymaniem standardów realizacyjnych 
określonych w SWZ (niższa jakość wykonanych robót);  
b) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie i technicznie ze sobą związanych. 
Rozdzielenie groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z 
odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywane przez różnych wykonawców ; 
c) ewentualny podział zamówienia na części mógłby doprowadzić do sytuacji, w której znacznie wzrośnie 
koszt wykonania całości zamówienia lub żaden Wykonawca nie złoży oferty na zamówienia składające 
się z pojedynczych pakietów częściowych, które w efekcie stanowią integralną całość realizacyjną;  
d) zawierając jedną umowę w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający zmierza do obniżenia kosztów wykonania robót oraz zapobieżenia, przy nieodpowiednim 
nadzorze, tzw. „podwójnym standardom wykonawstwa”;  
e) podział zamówienia na części mógłby zagrozić: - nadmiernymi trudnościami technicznymi 
wynikającymi ze specyfikacji prowadzonych prac, - nadmiernym zwiększeniem kosztów wykonania 
zamówienia, - nadmiernymi trudnościami w skutecznym koordynowaniu działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić prawidłowej realizacji 
całości zamówienia, - wydłużeniem czasu realizacji inwestycji. f) brak podziału zamówienia na części nie 
ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i 
średnim przedsiębiorstwom (nie utrudnia konkurencji). 
 
Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względów organizacyjnych oraz celowości. 
Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu przedmiotowych zamówień w ramach jednego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Podział zamówienia na części niósłby ze sobą ryzyko np.: braku ofert na jedną lub kilka części, 
przedłużaniem się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powstanie rozbieżności 
czasowych poszczególnych etapów procedury udzielenia zamówienia publicznego. 
Zgodnie z ustawą Pzp, każda z części zamówienia jest procedowana niezależnie od momentu składania 
ofert a wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umów na poszczególne części może odbywać się w 
różnych terminach. Wiąże się to z ryzykiem niemożliwości rozpoczęcia inwestycji w założonym terminie 
lub może wystąpić konieczność unieważnienia postępowania w jednej z części.  
Przy podziale zamówienia na części, kiedy okres zamówienia przekracza 12 miesięcy, może być określona 
liczba płatności, takie same dla wszystkich Wykonawców. Każde zadanie miałoby inne zakresy jak i ilości 
wykonywania robót czy dostaw czy usług oraz różny termin wykonania. Nie będzie można ustalić takich 
samych harmonogramów wykonywania robót, usług czy dostaw jak i harmonogramów płatności dla 



 

 

wszystkich części. 
Zamawiający chce uniknąć sytuacji, że różni Wykonawcy rozpoczną roboty budowlane i po wykonaniu 
części robót będą przerywali je na dłuższy okres czasu z uwagi na długi umowny termin jak i brak 
częstszych płatności za wykonane roboty.  
W związku z powyższym podjęto decyzję o udzieleniu całego przedmiotu zamówienia jednemu 
Wykonawcy 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny   
            – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 
        
         W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa drogi gminnej klasy L Nr 115007N    
         Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) Etap I - o długości ok. 1,575 km. 
         Zakres robót: budowa nowej nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę 

zjazdów indywidualnych i innych, budowę odwodnienia, rowów  drogowych, przepustów pod zjazdami i 
koroną drogi, droga jednojezdniową przeznaczona do  ruchu w obu kierunkach, po obu stronach                 
utwardzone pobocze, w tym m.in. przebudowa  zaistniałych kolizji podziemnej i  naziemnej infrastruktury 
technicznej.  

 
   Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:   
           Program Inwestycji Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa                                
           Nr Edycja 2/2021/5517/Polski Ład z dnia 14.06.2022 r. 
 

2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:  
1)   budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne: 

• przekrój drogi                     - 1x2, 

• szerokość pasa ruchu     - 2x2,50m, 

• szerokość obustronnych poboczy z kruszywa  - 0,75m, 

• klasa drogi      - L, 

• kategoria ruchu      - KR2, 
2) przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi, 
3) budowę obustronnych poboczny szer. 0,75m, 
4) budowę jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy jezdni, w km 0+637 do 0+737 w  miejscowości           

Bażyny, 
5) poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez przebudowę/budowę oraz odmulenie rowów przydrożnych 

wraz z budową/przebudową przepustów, 
6) poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej wraz z              

separatorem substancji ropopochodnych w miejscowości Bażyny – na wysokości istniejącej szkoły, wylotem 
podczyszczonych wód do rzeki Młyńska Struga,  

7) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 
8) przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, 
9) wymianę oznakowania pionowego oraz poziomego, 
10) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w ramach ceny za całość zamówienia wszelkich robót 
budowlanych, usług, prac pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, a w szczególności: 
1).  Bieżąca obsługa geodezyjna,  
2). Organizacja, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym 
związanych, 
3). Terminowe dostarczanie do Zamawiającego lub innych instytucji wymaganych protokołów, badań, atestów i 
innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
4). Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania ich odbioru, 
5). Naprawa lub wymiana uszkodzeń sieci, instalacji i obiektów istniejących oraz elementów zagospodarowania 
terenu na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz poniesienie kosztów  z tym związanych, 
6). Demontaż, naprawa i ponowny montaż istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z 
prowadzonymi robotami, 
7). Pielęgnacja trawników (konserwacja i utrzymanie) w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz przez okres 
12 miesięcy od daty odbioru końcowego, 
8). Odtworzenie zdewastowanych terenów zielonych po pracach budowlanych 



 

 

4. Roboty powinny być tak zaplanowane i realizowane aby pogodzić potrzeby budowy   z bezpiecznym 
zapewnieniem dojazdu mieszkańcom do ich domostw.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 
- zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu  mieszkańcom pobliskich domów, oraz zapewnienie 
ewentualnego  przejazdu odpowiednim służbom (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe i inne służby), 
- zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzaniu kanalizacji bez zakłóceń dla domostw 
sąsiadujących z budową,  
- dopełnienie wszystkich formalności związanych z zajęciem pasa drogowego i przebudową zjazdu (droga 
wojewódzka), 
- usuwania, na bieżąco skutków prowadzenia robót w postaci gruzu, pyłu, resztek materiałów budowlanych, 
błota naniesionego przez sprzęt oraz pracowników, itd., 
5. Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie w ramach ceny za całość, robót budowlanych w okresie jego 

realizacji, oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, a w szczególności: 
1)    Wykonanie we własnym zakresie n/w  opracowań, prac i badań oraz poniesienie kosztów z tym  
       związanych: 

a)   planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z:  
         -  ustawą - Prawo Budowlane art. 21a,  
         -  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji   
            dotyczącej   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jego bieżące uaktualnianie 
b)   dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie   
      budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i ew. przez     
      projektanta 

    c)   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. potwierdzonej przez PODGiK w   
   Lidzbarku Warmińskim.   

    d)  wszystkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do należytego wykonania  
      przedmiotu  zamówienia,  koniecznych zarówno  dla realizacji robót jak  i czynności   
      odbiorowych, wraz z przekazaniem Zamawiającemu stosownych dokumentów,  

   e) innych opracowań (m.in projektu organizacji placu budowy z uwzględnieniem dróg  
       dojazdowych, dróg tymczasowych, prac wymaganych dokumentacją projektową, specyfikacją   
       techniczną  wykonania i odbioru robót, niniejszym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  
       oraz warunkami umowy, 

2)  Obsługę geodezyjną, przez uprawnione służby geodezyjne obejmująca m.in. wytyczenie, pomiary  oraz               
bieżącą inwentaryzację powykonawczą przedmiotu zamówienia, pomiary rzędnych geodezyjnych istniejących 
punktów charakterystycznych wraz z ich porównaniem z rzędnymi projektowanymi, ochronę istniejących znaków 
geodezyjnych, a w  razie zniszczenia ich odtworzenie oraz poniesienie kosztów z tym  związanych. 
3)Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy,  wykonanie tymczasowych dróg  
dojazdowych do miejsc prowadzenia robót,  oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 
4)  Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem  liczników 
zużycia wody i energii elektrycznej, oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę  
i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób końcowych, 

   5)  Odtworzenie stanu pierwotnego dróg, chodników, placów itp. uszkodzonych lub zniszczonych w   
   trakcie realizacji robót z winy Wykonawcy oraz   poniesienie kosztów  z tym  związanych, 

        6)  Usunięcia kolizji infrastruktury technicznej w zakresie wykonania robót budowlanych  tj. w  
        szczególności kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji szczegółowej, przewodami i urządzeniami   
        wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi oraz poniesienie   
        kosztów z tym związanych 

      7)   Przekopy kontrolne,  usuwanie wszelkich napotkanych kolizji, awarii itp., lub wykonanie  ich   
      przebudowy  w przypadku kolizji z istniejącym  uzbrojeniem, ewentualna  wycinka  krzaków, karczowania  
      oraz poniesienie kosztów z tym związanych,  

8)  Odwodnienie wykopów,  ewentualne pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z tym 
związanych, 

   9)  Karczowanie pni wraz z wywiezieniem karpiny oraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu  
10)  Założenie i odtworzenie zdewastowanych terenów zielonych po pracach budowlanych. 
11)  Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki , z wycinki krzaków, karczowań wraz z ich  
gospodarowaniem (zbieranie,   transport,  odzysk i  unieszkodliwianie) zgodnie z  obowiązującymi w  tym 
zakresie przepisami prawa oraz poniesienie kosztów z tym związanych  
Uwaga: 
Materiały pochodzące z rozbiórek, wycinki drzew, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać 
lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. 
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o nie zatrzymywaniu 
ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt .   



 

 

12)  Sporządzenie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie 
niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem oraz poniesienie 
kosztów  z tym związanych (jeżeli będzie taka konieczność)  
13)  Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego 
oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót oraz poniesienie kosztów  z tym związanych,   
14)  Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym 
związanych. 
15)  Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do  
miejsca budowy po zakończeniu robót i przekazanie  Zamawiającemu w terminie  odbioru końcowego robót. 
Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem 
przekazania placu budowy i dróg dojazdowych przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego robót,  
16) Ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę ubezpieczenia równą, 
co najmniej wartości brutto Umowy określonej w § 6 ust.1 niniejszej Umowy i deliktowej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 
wartości brutto Umowy określonej w § 6 ust.1 niniejszej Umowy na  cały okres trwania Umowy tj nie później 
niż od daty przekazania placu budowy  do dnia odbioru końcowego (bez uwag) przedmiotu Umowy wraz z 
poniesieniem kosztów z tym związanych.  

   17)  Opracowanie instrukcji eksploatacji drogi/obiektu, założenie książki obiektu budowlanego, poniesienie   
   kosztów z tym związanych 
   18)  Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej placu budowy, wszystkich obiektów i nieruchomości   
   sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy przed  
   przystąpieniem do  robót budowlanych, w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu robót i poniesienie  
   kosztów z tym związanych,  
   19)  Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady i   
   poniesienie kosztów z tym związanych,  
 
6. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisuje: dokumentacja projektowa Załącznik nr 7 (w 
tym: Załącznik nr 1 – wersja elektroniczna dokumentacji projektowej), przedmiary robót (Załącznik nr 2 – 
wersja elektroniczna przedmiaru robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(Załącznik nr 3 – wersja elektroniczna specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). 
 
Uwaga:  

1. Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa wykonawcza, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie prowadzić dokumentację budowy 
oraz po ukończeniu remontu sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja ta zostanie           
protokolarnie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru końcowego. Koszty związane z wykonaniem w/w dokumentacji poniesie Wykonawca i 
uwzględni je w cenie oferty. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i ilość egzemplarzy w/w               
dokumentacji. 

3.  Wykonawca w ramach wykonywanego zakresu prac zobowiązany jest do wywiązania się z   obowiązków 
wymienionych w uzgodnieniach oraz decyzjach do projektu budowlanego stanowiących integralną 
część zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

 

 
7.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 
ustawy Pzp: 

1).Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1510 ze zm.), zostały 

zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. 

      Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia : 

a) czynności polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót obejmujące cały zakres rzeczowy 

robót budowlanych opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7) o ile te 

czynności nie będą wykonywane przez daną(e) osobę(y) w ramach prowadzonej przez nią(e) działalności 

gospodarczej 

Uwaga: 



 

 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę nie dotyczy kie-

rownika budowy/ kierowników robót, obsługi geodezyjnej, geologicznej, osób dokonujących pomiary, ba-

dania, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, 

że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 ze zm.). 

b)Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące powyżej 

wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia na okres realizacji zamówienia. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocz-

nego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

c)Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów 
zobowiązujących do zatrudnienia osób wymienionych w pkt a) na podstawie stosunku pracy oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku 

 

8. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

1) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt. 7 

oraz n/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o za-

trudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 7  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-

nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane w pkt.7 wykonują osoby zatrudnione na 

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

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy 

2)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu ter-

minie nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a)oświadczenie zatrudnionego pracownika 

b)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświad-

czenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, ro-

dzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

c)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika 

d)inne dokumenty (np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na pod-

stawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowied-

nio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

9.Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 

95 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

1)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

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



 

 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obo-

wiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projektowanych postanowieniach  

umowy (załącznik nr 6 do SWZ). 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wy-

mogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. 

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

10. Zamawiający staje się administratorem danych osobowych zatrudnianego personelu Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 7, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zama-

wiającego dopełnić względem osób fizycznych wskazywanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8, obowią-

zek informacyjny zgodnie z i w terminach przewidzianych w art. 14 RODO, nie później niż przed ich przekazaniem 

Zamawiającemu. Wykonawca w ramach oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 składa Zamawiającemu oświad-

czenie o realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem tych osób fizycznych. Wy-

konawca jest odpowiedzialny za wykazanie realizacji tego obowiązku względem poszczególnych osób. 

 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobo-

wiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodze-

niem. 

 
11.Zamawiający dopuszcza: zmniejszenie o nie więcej niż 5 % zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z 
tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
12.Zamawiający informuje, iż niniejsze prace podlegają nadzorowi inwestorskiemu  wykonywanemu przez 
inspektora nadzoru budowlanego wskazanego  przez Zamawiającego. 
13. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione rozwiązania dotyczące 

dostępności dla osób niepełnosprawnych określone w art. 100 ustawy Pzp. 

14.Wspólny Słownik Zamówień CPV:   
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  

 

V. Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu. 

VI. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.. 

VII. Termin wykonania zamówienia:   
       10 miesięcy od daty przekazania placu budowy (termin rzeczowego zakończenia zadania). 



 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
       nie dotyczy 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 
nie dotyczy 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
nie dotyczy 

4) zdolności technicznej lub  zawodowej: 
a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  ter-

minu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmująca roboty związane  budową/odbu-
dową/rozbudową lub przebudową drogi wraz z budową/ odbudową/rozbudową lub przebudową 
takich elementów  jak: chodnik, odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej, o wartości 
nie mniejszej niż  2 000.000,00 zł brutto  (obejmuje również wykonanie zlecenia w charakterze 
podwykonawcy) 

b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobą, która będzie wykonywała 

obowiązki kierowania robotami budowlanymi posiadającą kwalifikacje, o których mowa  w Prawie 

budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. 2021.2351)   oraz posiadającą: 

-  min 2 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie  jako kierownik 

budowy lub robót,  

- uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w                                

specjalności drogowej wydane na  podstawie aktualnie obowiązujących  przepisów  prawa                

budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  

podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej 

funkcji na podstawie odrębnych przepisów  prawa, umożliwiające zrealizowanie przedmioto-

wego zamówienia.  

c)  Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże dysponowanie osobą, która będzie wykonywała 

obowiązki  kierowania robotami branży instalacyjnej (sanitarnej) posiadającą kwalifikacje, o 

których mowa  w Prawie budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. 2021.2351)  oraz  
posiadającą: 

-  min 2 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie  jako kierownik 
budowy lub robót,  

 -  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i                               
kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów  prawa                          
budowlanego lub   odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania                                
samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, umożliwiające zrealizowanie 
przedmiotowego zamówienia, 

 
 
3.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi któ-

rakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 



 

 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służą-

cych ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
3. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu 

jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia. 

Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 
1. Do oferty  ( formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ oraz kosztorys ofertowy stanowiącym  jedynie do-

kument pomocniczy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadcze-

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

– zgodnie z Załącznikiem nr 2  do SWZ oraz Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz Załącznikiem 3A do SWZ. 

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

nawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 

ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia pod-

miotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

 - 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 

wykonywania oraz  podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

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

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

wykonane , a jeżeli  wykonawca z przyczyn  niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów- inne odpowiednie dokumenty -  Załącznik nr 4 do SWZ. 

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do 
dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ. 

5.   Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6.    W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 



 

 

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
1.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.    W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

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

4.   Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

5.     Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

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

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X SWZ, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 
mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował 
się z wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej, wyjaśnienia treści SWZ oraz wskazanie osób uprawnionych do 
komunikowania się z wykonawcami 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja zamawiającego z wykonawcami, 

w tym składanie ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta 

3. Korzystanie przez Wykonawcę z platformy zakupowej jest bezpłatne 

4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami z wyjątkiem składania ofert (zmiany 

i wycofania oferty) w zakresie m.in : 



 

 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 

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

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

innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 

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

środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu; 

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

przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania, inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/orneta i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

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

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

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

zamawiającego. 

UWAGA: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/orneta i Formularza składania oferty 

5. 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. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/orneta przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

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

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

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

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

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. 

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

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

Urzędu Miar. 

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

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

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

 

na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 

uznaje go za wiążący, 

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

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

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

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

 treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

 wiadomość do zamawiającego”) lub złożenie oferty za pośrednictwem e-mail). 

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 Pzp. Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

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 . 

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

przedmiotowego postępowania tj. ZP.271.2.2023. 

12. Wykonawca zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

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

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. 

17. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: Katarzyna Olszewska, tel. 55 221 02 18, 

2) w zakresie merytorycznym: Jan Orłowski, tel.  55 221 02 01 

18. Wsparcie techniczne: 

W sprawach związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 

od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02 , e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 
dokumentów  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 
X do niniejszej SWZ oraz: 
1) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba 
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działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w 
formularzu oferty wskazał dane (tj. nr KRS, nr NIP lub REGON) umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów, w odniesieniu do Wykonawcy jak również do podmiotów udostępniających 
zasoby.; 

2) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji 
wynika z dokumentów, o których mowa powyżej; 
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może 
być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

W/w oświadczenia i dokumenty jeżeli dotyczą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Ofertą 
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 
tymi wzorami, bądź w przypadku przygotowania ich przez Wykonawcę muszą zawierać co 
najmniej treść zawartą we wzorach dokumentów zamieszczonych w załącznikach do SWZ 

5. Oferta i pozostałe dokumenty wymienione w ust. 3 powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Podmiotu udostepniającego zasoby, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy/Podmiotu udostepniającego zasoby, określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Podmiotu udostepniającego zasoby. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty 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”, przekazuje się: 
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 
2) jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 6 pkt 2 powyżej, dokonuje: 

1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca każdy w 
zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

2) w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

lub może dokonać także notariusz 
8. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty oraz 
wymagane pełnomocnictwa: 
1) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (e-dowód). 
 

2) gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 



 

 

zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 8 powyżej, dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy; 

2) oświadczenia, zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa -  mocodawca lub może dokonać także notariusz 
10. Ofertę i oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tzn. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). 

11. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

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

14. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) przez osobę 
upoważnioną /osoby upoważnione. 

15. 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”. 

16. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

17. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części 
 oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. 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 

19. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 
wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

20. 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. 

21. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczególności koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę . Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 



 

 

22. Zalecenia dotyczące składanych ofert 
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z treścią 
„Obwieszczenia 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”, zwanego dalej Rozporządzeniem 
KRI. 

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

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z rozszerzeń: 
a) .zip 
b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 
maksymalnie 5MB. 

5) 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. 

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

7) 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. 

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

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

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

11) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1 
12) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 
13) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
14) Zamawiający zaleca aby n i e 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. 

8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z SWZ.  
   

XV. Sposób obliczania ceny oferty 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
Zamawiający informuje, że wymagany kosztorys ofertowy stanowiący  jedynie dokument pomocniczy 
powinien być  opracowany wg następujących czynników cenotwórczych kosztorysu ofertowego   
Wykonawcy     

a) Stawka robocizny R = ...... zł 
b) Koszty pośrednie Kp (do R i S (praca sprzętu)) %  = ...... % 
c) Zysk   (do R, S, Kp) % = ....... % 
d) Koszty zakupu (do M (materiały) ) % = ....... % 

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.  



 

 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji 

zamówienia. 
7. 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 2022 r. poz. 
931, 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. W ofercie, o której 
mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

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

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

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

zastosowanie. 
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

 

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

         Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu. 

XVII. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni, tj. do dnia 07.03.2023 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

XVIII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta, do dnia 06.02.2023 r. do godziny 10:00. 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączni-

ków należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifiko-

wanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-do-

wód). 

5.  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, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

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. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/orneta
http://platformazakupowa.pl/
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6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku skła-

dania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

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

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

XIX. Otwarcie ofert 
1.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r.  o godzinie 10:30 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 
3. 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. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

 

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

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

ofert: 

Cena: 60  pkt 

Okres gwarancji  i rękojmi:  40 pkt 

 

         Kryterium nr 1: 

        Cena: 60 pkt 

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej wg wzoru: 
 

najniższa cena  podana w  złożonych ofertach 
Pkc =       ––––––––––––––––––––––––––– x 60 

cena w badanej ofercie 
 
 
         Pkc - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 
 

Kryterium nr 2: 
Okres gwarancji : 40 pkt 
 
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie 
okresu gwarancji na oferowane roboty budowlane. 
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. 
Okres gwarancji w przedziale: 36 miesięcy – 60 miesięcy 
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40 pkt) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym 

opisem: 

 Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez 

wykonawców, zastrzegając iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy  wg 

poniższego wzoru:  

a) 36 miesięcy  gwarancji i rękojmi -    0 punktów,   
b) 48 miesięcy gwarancji i rękojmi -   20 punktów, 
c)                60 miesięcy gwarancji i rękojmi -     40 punktów. 

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


 

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu Ofertowym. W przypadku 
nie podania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do 
oceny oferty przyjmie minimalny  okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy.   

     Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 

 
 
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. Końcowa liczba punktów przyznanych badanej ofercie zostanie określona jako suma punktów w         
uzyskanym powyższych kryteriach według wzoru: 

OCENA OFERTY = K1 (kryterium nr 1) + K2 (kryterium nr 2) 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym jako tryb podstawowy  
złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) 
w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zgodnie z  art. 452 ust.2 ustawy  Pzp Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny ofertowej (ceny brutto). 

2.Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy. 

3.Zabezpieczenie zostanie zwolnione na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

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

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

− pieniądzu; 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

− 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. 

6. Pozostałe wymagani dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy normują zapisy ustawy Pzp i 
projektowanych postanowień umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Millennium S.A. 0/Orneta nr 59116022020000000061940741. Jeżeli zabezpieczenie 
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 



 

 

8. W przypadku wyboru przez wykonawcę zaproszonego do podpisania umowy w  sprawie zamówienia 
publicznego poręczenia/ gwarancji jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna ona 
zawierać klauzule jednoznacznie przesądzające, iż: 

a)Gwarant (Poręczyciel) udziela Zamawiającemu jako główny dłużnik, poręczenia/gwarancji w imieniu 

Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej należyte zabezpieczenie wykonania umowy bezspornie po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

b)Poręczenie/gwarancja musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę 

przez Gwaranta(Poręczyciela) na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości 
wskazanej w żądaniu. 

Treść poręczenia/gwarancji nie może zawierać warunków ograniczających zaspokojenie z 

poręczenia/gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, 

gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności, ograniczenie zaspokojenia z poręczenia/gwarancji 

jedynie do kar umownych, itp. 

Zamawiający odmówi podpisania umowy w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

poręczenie/gwarancje zawierającą wskazane wcześniej ograniczenia. 

c)Gwarant (Poręczyciel) zgadza się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

warunków umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, lub w jakichkolwiek 

dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, 

nie zwalnia go (tj. gwaranta/poręczyciela) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 

poręczenia/gwarancji. Gwarant (Poręczyciel) rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji. 

d)Gwarancja / poręczenie należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego 

e)Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja musi być wykonalna na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

f)Wszelkie spory dotyczące gwarancji /poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

9.  W przypadku przedłożenia poręczenia/gwarancji niezgodnej z pkt. 8 powyżej lub zawierającej inne 

zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ust. 1 ustawy Pzp. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

13. Wypłata, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a)Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

b)Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości kwotę

zł stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

15.  Na wszystkie wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały budowlane i wyroby oraz zamontowane 

urządzenia i produkty objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający wymaga min. 36 miesięczny okres 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez 



 

 

Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym końcowym protokółem odbioru 

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 

442 ustawy Pzp. 

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ. 
2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. 
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach 
umowy. 
4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

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

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

upływem tego terminu. 

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

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

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

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

nowiących podstawę jego wniesienia 

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

nom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

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

stanowią inaczej. 

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

dem zamówień publicznych". 

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

lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



 

 

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

nych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV. Spis załączników 

 

1. Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegól-

nych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 3A 

4. Wykaz robót – załącznik nr 4 

5. Wykaz osób – załącznik nr 5 

6. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 

7. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (Dokumentacja projektowa) - załącznik nr 7(w 

tym: Załącznik nr 1 – wersja elektroniczna dokumentacji projektowej), przedmiary robót (Załącznik nr 2 

– wersja elektroniczna przedmiaru robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowla-

nych (Załącznik nr 3 – wersja elektroniczna specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). 

 



 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTY 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego 
prowadzonego jako tryb podstawowy, o wartości nie  przekraczającej progów unijnych, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) na 
wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. 
Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 

 

 

Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 

 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za: 

 
Przedmiot  zamówienia Cena netto 

za całość 
zamówienia 

 

Stawka vat 
PLN 

Cena brutto 
za całość zamówienia 

 

 
Przebudowa drogi gminnej klasy 

„L” Nr 115007N Bażyny – dr. 
pow. Nr 1399N (Lejławki 

Wielkie) etap I, km 0+000 – 
1+575 

 

   

 
Okres gwarancji …………………………………….miesięcy 

 

1. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający na realizację 

przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty na reali-

zację przedmiotu zamówienia. 

4. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarte w projektowanych postanowieniach  umowy warunki Zamówienia są przez 

nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w załączonych projektowanych postanowieniach umowy, w  miejscu i termi-

nie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 



 

 

6. Następującym Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujące roboty/*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

*UWAGA: Jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: „nie dotyczy” lub postawić kreski.  

 

7. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:  

................................................................................................................. ............................. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

8. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:  

............................................................................................................................. ................. 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

9. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: 

............................................................................................................................. ................. 

10. Oświadczamy, że w związku z art. 225 ust.1 ustawy Pzp, wybór naszej oferty: nie będzie* prowadz ić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług / będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z prze-

pisami o podatku od towarów i usług, wobec czego poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich 

wartość bez kwoty podatku. 

…………………………………………………………………………………………........ 

(Jeśli nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy” ) 

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1 

□ mikroprzedsiębiorstwem 

□ małym przedsiębiorstwem 

□ średnim przedsiębiorstwem 

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z 
dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsię-
biorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003). 

Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które za-
trudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej 
niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające 

mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.  

12. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część (wymienić):  

a) ..................................................................................  

b) ..................................................................................  

 
1Właściwe zaznaczyć 
 

 



 

 

13. OŚWIADCZAM(MY), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie.pdf 
Dokument należy wypełnić i podpisać: 
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (e-dowód)  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



 

 

 
Załącznik nr 2 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawą Pzp”) 

 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 
115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 prowadzonego Gminę Orneta 
oświadczam, co następuje: 

 
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt. VIII SWZ  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w   pkt. VIII  SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

 

w następującym zakresie:  

 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1  

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z po-

stępowania na podstawie art. …………………………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 



 

 

 
 
 
Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie.pdf 
Dokument należy wypełnić i podpisać: 
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podpisem osobistym (e-dowód)  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                                                                                              Załącznik  nr 3 do SWZ 
 
 
 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA  Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 
115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 prowadzonego przez Gminę 
Orneta oświadczam, co następuje: 
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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. poz. 835). 
 
Przyjmuję(y) do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty 
podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 20 000 000,00 zł. 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie.pdf 
Dokument należy wypełnić i podpisać: 
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (e-dowód)  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

           Załącznik  nr 3A do SWZ 
 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE 
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 
115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 prowadzonego przez Gminę 
Orneta oświadczam, co następuje: 
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY: 
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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. poz. 835) 
 
Przyjmuję(y) do wiadomości, że ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego przez osoby lub podmioty 
podlegające wykluczeniu na podstawie wspomnianych wyżej przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości 
do 20 000 000,00 zł. 
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Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
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Wykonawcy/Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 
115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 prowadzonego przez Gminę 
Orneta oświadczam, co następuje: 

 
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 
 
 
 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(roboty budowlane) 

Wartość brutto 
zamówienia 

 

Data  i miejsce 
wykonania  

 

Podmiot, na rzecz którego 
roboty zostały wykonane 

(nazwa i adres 
Zamawiającego) 

1 
    

2 
    

     

 
 
 
 
 
 

Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie.pdf 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
WYKAZ OSÓB 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 
115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575 prowadzonego przez Gminę 
Orneta oświadczam, co następuje: 

 
 
Nazwa i adres: 

 

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Imię i nazwisko 

 

Stanowisko/Działający jako 

 
 
 

 

Osoba, która będzie 
wykonywała obowiązki  
kierowania robotami 

budowlanymi : 

 

Zakres wykonywanych 
czynności: 

 

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie, wykształcenie: 

(zgodnie z warunkiem opisanym w 
pkt. VIII  2.4 b) SWZ) 

−  

 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami 
(np. umowa o 

pracę ) 

 

     

     

Osoba, która będzie 
wykonywała obowiązki  
kierowania robotami 
branży instalacyjnej 

(sanitarnej):  

Zakres wykonywanych 
czynności: 

 

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie, wykształcenie: 

−  (zgodnie z warunkiem opisanym w 

pkt. VIII  2.4 c) SWZ) 

 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami 
(np. umowa o 

pracę ) 
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