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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiat Oleski 

ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno 

NIP 5761575840 REGON 532463350 

adres e-mail: starostwo@powiatoleski.pl 

tel. 34 3750600; 34 3750601 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

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

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) przebudowa dróg rolniczych: 

a) droga  D-13    naw. bitumiczna       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka    539,18 mb  

b) droga  D-14    naw. bitumiczna       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka    160,47 mb  

c) droga  D-16    naw. bitumiczna       szer. jezdni 4,0m   dł. odcinka    151,25 mb  

d) droga  D-17    naw. bitumiczna       szer. jezdni 4,0m   dł. odcinka  1620,88 mb 

e) droga  D-19    naw. bitumiczna       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka    330,83 mb  

f) droga  D-22    naw. bitumiczna       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka      71,84 mb  

g) droga  D-28    naw. bitumiczna       szer. jezdni 4,0m   dł. odcinka    148,69 mb  

h) droga  D-29    naw. bitumiczna       szer. jezdni 4,0m   dł. odcinka    309,35 mb  

i) droga  D-7      naw. tłuczniowa       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka   1017,61 mb  

j) droga  D-8      naw. tłuczniowa       szer. jezdni 3,0m   dł. odcinka     153,12 mb  

k) droga  D-25    naw. tłuczniowa       szer. jezdni 2,5m   dł. odcinka       43,56 mb  

l) droga  D-24    naw. tłuczniowa       szer. jezdni 2,5m   dł. odcinka     163,12 mb  

2) budowa drogi rolniczej: 

droga rolnicza D-30 naw. tłuczniowa szer. jezdni 2,5m dł. odcinka 408,96 mb  

3) sadzenie w pasie drogi rolniczej D-17 155 szt. drzew owocowych wysokopiennych stare 

odmiany. 

4) rekultywacja działek rolniczych nr 376, 489, 126, 551 w m Wygiełdów o łącznej powierzchni 

0,356 ha. 

5) konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 3404 mb. 

mailto:starostwo@powiatoleski.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings
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6) budowa przepustu na rowie melioracyjnym pomiędzy działkami 370 i 490. 

7) wykonanie 8 sztuk zjazdów do pól. 

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna 

stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu pn. „Scalanie 

gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski” z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami 

dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi 

wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

60 dni od daty podpisania umowy. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się w ramach projektu scalenia gruntów rolnych 

w Wygiełdowie i Jastrzygowicach. Jest to drugi (ostatni) etap prac poscaleniowych, pierwszy 

etap obejmował rekultywację gruntów 

VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona 

stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) – Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 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 wynagrodzeniem. Wymóg nie dotyczy samodzielnych funkcji w budownictwie. 

2. 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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób  wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informację, 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. 

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 

umowy 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 ust. 1 czynności. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

VII. 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. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

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 : 

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: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy; 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 

do SWZ; 

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

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

aktualność. 

XI. 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 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 

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

platformy zakupowej (dalej jako „platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings 

2. Zaleca się posiadanie konta użytkownika na Platformie w przypadku komunikacji 

z Zamawiającym za pośrednictwem platformy. 

3. Posiadanie konta na platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z żadnymi 

kosztami dla Wykonawców. 

4. Założenie lub posiadanie na platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją 

przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników 

(Wykonawców)”, udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl w zakładce 

„Regulamin”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w „Regulaminie platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/
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dostępnym w zakładce „Regulamin” oraz w instrukcjach dla Wykonawców dostępnych w 

zakładce „Instrukcje” - https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

7. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania wymaga się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza 

„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 

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

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 

wysłana do Zamawiającego. 

9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 

sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 

jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy do konkretnego Wykonawcy 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

Pracownikami upoważnionym do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Rafał Halski – Wydział Programów, Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie  

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 

SWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) musi być sporządzona w języku polskim, 

2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy,  

3) treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do 

SWZ,  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 

za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie 

przesłanym za pośrednictwem Platformy. 

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

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

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

następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

6. 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. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach .doc, .odt, .ods, .docx, .txt, .xls, 

.xlsx, .csv, .pdf, .jpg, .png, ze szczególnym uwzględnieniem plików .pdf 

8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip .7Z 

9. 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. 

10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11. 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. 

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej w zakładce „Instrukcje” - https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje. 

13. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

14. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

15. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi 

spełniać następujące warunki: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym 

imieniu; 

https://www.nccert.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe 

i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców 

składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania tych Wykonawców. 

16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

18. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: 

1) formularz ofertowy; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców; 

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

19. Oferta, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia muszą być złożone w oryginale. 

20. 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 lub podpisem osobistym). 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 lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN liczbowo, 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej – 

Załącznik Nr 1 do SWZ).  

2. Cena może być tylko jedna. 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 

23%. 
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4. Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i 

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

towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: 

− nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, 

− wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 3.11.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings do dnia 5 października 2021 r. 

godz. 11:00. 

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

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

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

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

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

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. Otwarcie ofert następ w dniu 5 października 2021 r. o godzinie 11:05  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. 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. 

9. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformie w sekcji ,,Komunikaty” 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatoleski/proceedings
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XVIII. 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 (C) – waga kryterium 60%; 

Gwarancja (G) – waga kryterium 40% 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60% 

C = 
Najniższa cena spośród złożonych ofert* 

x 100 x 60% 
  

 Cena badanej oferty 

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

2) Gwarancja (G) – waga 40% 

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, 

podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty 

wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.  

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych latach: 5, 4, 3 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Najdłuższy 

możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 6 lat.  

W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z 

poniższym wykazem.  

3 lata – 10 punktów  

4 lata – 20 punktów  

5 lat – 30 punktów 

6 lat – 40 punktów   

Uwaga!!!  

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 2 lata zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 6 

lat lub dłuższego niż 6 lat Zamawiający przyzna max. liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 

punktów. 

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

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

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

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

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

najkorzystniejszą. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i 

adres Wykonawcy wraz z uzasadnieniem jej wyboru, punktacją przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje zostanie opublikowana na platformie w 

sekcji „Komunikaty”. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę. 

4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik 

nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ 

postepowanie. 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może 

ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej 

oferty i SWZ. 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach 

określonych w projekcie umowy. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują  ̨Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówieniá oraz poniósł ́lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ 

przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
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1) niezgodna z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postepowanių o 

udzielenie zamówienia, ́w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia, ́do której ́Zamawiający̨ był 

obowiązany̨ na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się  ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią 

odwoławczego przysługuje skarga do sadu. ̨Skargę̨ wnosi się  ̨do Sadų Okręgowegǫ w 

Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy. 

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym 

w Oleśnie jest Starosta Oleski. 

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie jest Adam Łąka, tel. 

343750629, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami prawa. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach 

określonych w przepisach 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, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności oferenta do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 

oferenta z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Zestawienie załączników do niniejszej SWZ, które są jej integralną częścią:  

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty przetargowej, 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3) Załącznik nr 3 – Projekt umowy; 

4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna. 
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