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I. Informacje ogólne  

1. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.  
2. Zamawiający  przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp. 
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.  
4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane  
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p. z. p.  
6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. 
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje 
czynności:  
- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
co najmniej 10 osób, zatrudnionych na min. 0,5 etatu każda, które będą wykonywać 
czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji 
zamówienia. 
7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz w Rozdziale II – 
Wymagania stawiane wykonawcy, w pkt. 3 SWZ, stanowiącymi Załącznik nr 6 do SWZ. 
8. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących realizacji oraz egzekwowania wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dodatkowych wymagań związanych z 
zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  
 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 
potencjał  
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych 
lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o 
udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego.  
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych.  
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:  
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  
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– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy 
Pzp,  
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku:  
− Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  
− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem.  
e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy 
Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp 
f) Podwykonawstwo  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań.  
 
3. Komunikacja w postępowaniu  
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków   
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/csw, zwanej dalej Platformą.  
2) Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub   podpisem osobistym. Zamawiający informuje, że instrukcje 
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o 
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz   innych czynności podejmowanych w 
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy dostępne są pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
4) Oferta powinna być:  
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformy https://platformazakupowa.pl 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione  
5) 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”.  
7) Zgodnie z art. 8 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 
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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.  
8) Wykonawca, za pośrednictwem https://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. 
9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.  
10) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  
11) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 
chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych 
w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na 
język polski.  
12) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 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.  
13) 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. 
14) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego czasu 
do zakończenia przyjmowania ofert. 
 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów  
1) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Sprawy merytoryczne, proceduralne: 
- Michał Kuźma – Kierownik Sekcji Dróg i Mostów 
- Dariusz Żmich – Specjalista w Sekcji Dróg i Mostów 
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza 
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: drogi@drogi.csw.pl (nie dotyczy 
składania ofert)  
2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących 
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
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- przesyłania odwołania/inne 
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl 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. 
3)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.  
4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                           
i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  
5) Zamawiający określa wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/csw : 
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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 
6) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji 
elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 2020 r. poz. 2452). 
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.  
7) Zalecenia  
Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                                                 
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 
2017r. poz. 2247). 
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf; 
2. w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: 
a).zip  
b).7Z 
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3. wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 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 max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 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. zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email; 
10. osobą składającą ofertę powinna być osoba upoważniona do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy; 
11. ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert; 
12. podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1; 
13. jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików;  
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności 
plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
 
4. Wizja lokalna  
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego.  
Jednakże, gdy wykonawca chciałby odbyć wizję lokalną, lub zapoznać się z dokumentacją 
znajdującą się na miejscu u Zamawiającego, należy w tym celu, skontaktować się z osobami 
wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.  
 
5. Podział zamówienia na części  
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  
Powody niedokonania podziału:  
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Robota budowlana będąca przedmiotem zamówienia jest do wykonania w jednym ciągu 
drogi, w jednej technologii, co do której maja zastosowanie te same przepisy i podział na 
części byłby bezzasadny.  
 
6. Oferty wariantowe  
 
Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp 
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ.  
 
7. Katalogi elektroniczne  
 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
 
8. Umowa ramowa  
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp.  
 
9. Aukcja elektroniczna  
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 
 
11. Rozliczenia w walutach obcych  
 
Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych  
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia  
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
14. Unieważnienie postępowania  
 
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli 
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  
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15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).  
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania  
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 
przepisami krajowymi.  
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świecki – Powiatowy Zarząd 
Dróg w Świeciu;  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest poprzez  adres e mail: 
daneosobowe@csw.pl, telefonicznie pod numerem: 52 56 83 108;  
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej.  
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 
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.  
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku 
nr 9 do SWZ.  
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż 
cel określony powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w 
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym 
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli 
jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.  
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą:  
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;  
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.  
8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść 
oświadczenia została zawarta w załączniku nr 10 do SWZ. 
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9. Zamawiający informuje, że:  
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu 
na ich wniesienie.  
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 
dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w 
art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie 
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.  
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia tego postępowania.  
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole 
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  
 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).  
 
II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia  

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających remoncie drogi 
powiatowej nr 1234C relacji Błądzim - Ostrowite o długości 2,03 km.  

Kategoria ruchu: KR3. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Kod CPV: 
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zakres rzeczowy przebudowy drogi powiatowej nr 1234C obejmować będzie: 
- roboty przygotowawcze  
- wymiana konstrukcji jezdni 
- jezdnia 
- elementy ulic 
- zjazdy i skrzyżowania 
- remont przepustu 
- oznakowanie dróg oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
- roboty wykończeniowe 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie 
realizacji i odbioru określają: 
- kosztorys ofertowy– załącznik nr 5 do SWZ  
- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ 
- dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SWZ  
- SST - załącznik nr 8 do SWZ 
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  
 
3. Gwarancja i rękojmia 
- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.  
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.  
 
2. Rozwiązania równoważne  
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z 
jego opisem lub normami.  
2. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i 
systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 
prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w Rozdziale II- Wymagania stawiane wykonawcy, w pkt. 2, ust. 3 
SWZ  
 
3.Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 
podstawie stosunku pracy  
1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
co najmniej 10 osób, zatrudnionych na min. 0,5 etatu każda, które będą wykonywać 
czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji 
zamówienia. 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych 
przedłożył wykaz osób, o których mowa w punkcie 1, przewidzianych do realizacji 
zamówienia. 
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3.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 punkcie 1 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. 
 
4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawyo ochronie danych 
osobowych. 
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 
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 wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
4.Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, zgodnie z 
art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.  
 
5.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych  
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.  
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.  
6.Termin wykonania zamówienia  
 
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: do dnia 
30.06.2023 r.  
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze 
umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  
 
7.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie.  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie  
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:  
 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał roboty budowlane obejmujące remont lub przebudowę dróg 
o łącznej długości co najmniej 2,0 km. (Załącznik nr 4 do SWZ).  
 

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę 
budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy 
załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 
Uwagi:  
1. Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane 
odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. b1333 z późn. zm.).  
2. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca 
polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i 
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konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega 
możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie 
konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów 
np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
wykonawcę faktur.  
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy 
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót 
budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.  
4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty 
wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku 
określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni 
kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski 
nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on 
opublikowany.  

 
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.  
4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona 
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi 
postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed 
dniem publikacji.  
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców  
 
8. Podstawy wykluczenia  
 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.:  
1) art. 108 ust. 1 p.z.p.  
2) art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:  
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury  
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 
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co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1,2,5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.  
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  
 
5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego osoby, jak i podmioty objęte sankcjami, na podstawie ww. 
ustawy, są wykluczone z postępowań o udzielenia zamówienia publicznego lub konkursu; 
zamówień oraz konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys.zł 
oraz postępowań dla których wyłączono stosowanie ustawy PZP. 
5.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 
art. 1 pkt 3;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o 
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.  
5.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 
5.3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, 
zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie 
zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie 
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty 
dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także 
nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do 
udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza 
oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 
publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
5.4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest 
wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych.  
5.5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w 
konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, 
przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. 
5.6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału 
w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w 
konkursie, podlegają karze pieniężnej.  
5.7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 
5.8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 
5.9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia 
publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania 
tej ustawy. 
 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych  
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ  

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

2. Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 
i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II 
podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.  

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

4. Oświadczenie składają odrębnie:  
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;  

 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale II pkt. 7 ust. 1 ppkt. 4) niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  
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.  
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Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określać w szczególności:  
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
 
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
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 może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego 
na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już 
znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ).  
 
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 
zamawiającym;  
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3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.  
 
6. Do oferty wykonawca załącza również:  
a) Pełnomocnictwo  

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów 
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, 
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 
umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 
należy załączyć do oferty.  

 
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie:  
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,  
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  
 
Wymagana forma:  
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.  
 
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy.  

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
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zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

 
Wymagana forma:  
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
c) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ)  
 
Wymagana forma:  
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego  

• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
 
Wymagana forma:  
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 
e) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do 
oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.  
 
Wymagana forma:Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty 
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz 
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
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Wymagana forma:  
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznejopatrzonej 
podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
g) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 10 do SWZ) – w tym dokumencie 
wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i 
podwykonawców. 
 
Wymagana forma:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 
h) Do oferty należy dołączyć: Załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 
 
Wymagana forma:  
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy 
organizacyjnej lub innym dokumencie.  
 
2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 
środków dowodowych na potwierdzenie:  
1) braku podstaw wykluczenia:  
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie 
określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).  
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  
 
- brak podstaw wykluczenia;  
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie 
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;  
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  
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a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury.  
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
 
1) Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) lit. a) SWZ 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;  
 
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie 
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność.  
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7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale I 
pkt 3 SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2452), zgodnie z poniższą Tabelą nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  
 
10. Wymagania dotyczące wadium  
 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 
11. Sposób przygotowania ofert  
 
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert  
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci 
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy podjęcia 
kroków opisanych w instrukcji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje, na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 23 lutego 2023r. 
do godz. 09.00. 
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
3. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 
osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie 
zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym.  
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.  
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
9. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
Wraz z Formularzem Ofertowym należy również złożyć kosztorys ofertowy 
stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. 
10. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  
a) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do SWZ.  
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale II pkt. 9 ust. 1 ppkt. 6 lit. d);  
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c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 
dla osoby/ osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile 
upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).  
 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

e) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone 
pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  
f) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z 
zasobów innych podmiotów.  
g) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia polegając na zdolnościach tych Wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  
h) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 
Wykonawca zastrzega takie informacje).  
i) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, które szczegółowo opisano w rozdziale II w pkt. 9 SWZ.  
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny  
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli 
Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  
2. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie 
jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym 
miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie 
monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu 
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do 
zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.  
3. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą 
być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała 
ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 
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kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 
ustawy Pzp.  
4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
5. Cenę oferty/ceny jednostkowe należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia 
wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy.  
6. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów 
związanych z realizacją zamówienia, w szczególności z warunkami określonymi w SWZ, 
dokumentacji technicznej, opisem technicznym do kosztorysu ofertowego, SSTWiORB, 
pomocniczym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.  
7. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a 
także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawierania umowy.  
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda 
wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie 
obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami.  
10. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w tym między innymi: 

− Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk. 

− Koszty dojazdu, delegacji służbowych podatków, opłaty celne i inne czynniki. 

− Koszty ubezpieczenia.  

− Koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania tego oznakowania w 

należytym stanie przez cały okres trwania budowy wraz z wykonaniem i uzgodnieniem 

projektów organizacji ruchu na czas budowy.  

− Koszty wykonania operatu kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawczej. 

− Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji. 

− Koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych nieużytecznych. 

− Koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w szczególności w 

Specyfikacjach Technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w 

opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót 

tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty 

przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych ze składowaniem i 

utylizacją materiałów rozbiórkowych, oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze 

zmianami w organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, tymczasowego odwadniania wykopów, 

wykonywania dróg montażowych i objazdowych, wykonywania, montażu i demontażu 

deskowań, pielęgnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i 

na stanowiskach roboczych - to koszty tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę 

uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje 

poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy. 

− Koszty związane z należytym utrzymaniem stanu technicznego wszystkich dróg służących 

jako drogi objazdowe dla zastosowanych tymczasowych organizacji ruchu.  

12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

13. W ofercie, o której mowa w ust. 12, 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. 

14. Wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy. 

 
III. Informacje o przebiegu postępowania  
 
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/csw 
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej:  

a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na 
Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany Wykonawca powinien 
złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu oraz 
dodatkowo dla całego pakietu dokumentów. 
b) 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”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 
można odczytać i powielić.  

3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  
4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z 
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  
5) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
6) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.  
7) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, jest równoznaczne z 
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opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.  
8) 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. 
 
2. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/csw. 
2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 09:00  
3)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 09:15 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert.  
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
5) 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 bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 

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

 
3. Termin związania ofertą  
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób 
będzie oceniał spełnienie kryteriów:  
 
Cena -60%. 
Termin gwarancji – 40% 
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2.Minimalny termin gwarancji to 3 lata, a maksymalny to 5 lat. 
3. Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach będzie obliczana zgodnie 
z poniższym wzorem:  
liczba punktów badanej oferty = (C min / C bad) x 60  + (T bad / T max) x 40, 
gdzie:  
C min – najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród 
badanych ofert;  
C bad – cena ( cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) oferty badanej;  
T max – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert;  
T bad – termin gwarancji oferty badanej. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w oparciu o powyższy wzór uzyska 
największą liczbę punktów. 
 

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż  
3 lata lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie 
będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 
89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do oferty 
zostanie przyjęty okres  5 lat i taki zostanie uwzględniony w umowie                          
z Wykonawcą. 
 

4. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 
5. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, który zostanie wprowadzony do 
umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  
 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy.  
 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane 
będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  
- pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego;  

- 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 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  



28 

 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w 
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
należności za częściowo wykonane świadczenia.  

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 
Pzp.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane;  
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.  
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na 
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy tytułem przelewu: Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zadanie pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 
1048C Osie – Warlubie.” 
8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 
formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy – do chwili jej podpisania.  
9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 
przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.  
10. 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.  
11. 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.  
12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
13. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:  
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub 
poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,  
- kwota gwarancji lub poręczenia,  
- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 
począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 
pkt 10 powyżej,  
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,  
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 
10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości 
wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać 
wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.  
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7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy.  
2. Wykonawca przed zawarciem umowy:  
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego,  
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
4. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
8. Możliwość prowadzenia negocjacji 
 
PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI:  

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i 
zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech 
Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do 
ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale III pkt 4 
niniejszej SWZ.  
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający 
poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:  
 
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  
2) których oferty zostały odrzucone,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert.  
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody 
drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 
Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym 
fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.  
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
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1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania;  
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 
być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu.  
9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, podlega odrzuceniu W przypadku skorzystania przez zamawiającego z 
możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów 
treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w 
rozdziale III pkt 4 niniejszej SWZ.  
11. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy.  
12. Wykonawca przed zawarciem umowy:  
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego,  
- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
13. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
14. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 
pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z 
odsetkami.  
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Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:  
Załącznik nr 1- Formularz oferty  
Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  
Załącznik nr 4- Wykaz robót budowlanych  
Załącznik nr 5- Kosztorys ofertowy 
Załącznik nr 6- Wzór umowy  
Załącznik nr 7- Dokumentacja projektowa  
Załącznik nr 8- SST 
Załącznik nr 9- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  
Załącznik nr 10- Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
Załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
 
 


