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Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP nr 2022/BZP 0044172501 z dnia 16.11.2022 r.
Data wszczęcia postępowania: 16 listopada 2022 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP nr 2022/BZP 00450849/01 z dnia
22.11.2022 r.
Zamówienie jest prowadzone w oparciu o wymagania wynikające z procedury wskazanej
w art. 275 pkt 1 ustawy pzp, ale mniejszej niż próg unijny. W postępowaniu będą miały między
innymi zastosowanie przepisy ustawy pzp wskazane w dziale III.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i załączników.
W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed terminem składania
ofert. Szczegóły i zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami wskazuje między innymi
rozdział VII niniejszej SWZ. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości
zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ.
I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa oraz adres zamawiającego: GMINA SKOŁYSZYN, 38-242 Skołyszyn 12
2. Numer telefonu: 13 4491062; 13 4491729
3. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: przetargi@skolyszyn.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
5. Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
6. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdział VII SWZ.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej
kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej
kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia
negocjacji.
III. Ochrona danych, informacji.
1. Ochrona danych osobowych – RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
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W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie
trwania postępowania czy realizacji umowy pn.: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg
gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023- Gmina
Skołyszyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn, 38 - 242
Skołyszyn 12 , tel. 13 / 449 10 62 - 64;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skołyszyn jest Pan Radosław
Ramut, e-mail: iod@skolyszyn.pl , tel. 13 / 449 17 24;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy
Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023” Nr GPIR.271.1.25.2022 prowadzonym
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78
ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
co najmniej 4 lat od dnia otwarcia ofert, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie
i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten
termin;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
− nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________
−
−

−

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Tajemnica przedsiębiorstwa.
2.1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 z późn.zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp:
Art. 222.
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 albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

2.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji
składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia
należy wypełnić następujące warunki:
2.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego
dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym
pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku,
dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo: w nazwie pliku oznaczenie: TP,
tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu
oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez
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oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w którym zawarte
są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym
względzie normuje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa:
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 11.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg
gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023”. Łączna
długość dróg oraz powierzchnia placów objętym ZUD w ramach niniejszego postępowania:
149,99 km + ok. 20730 m2. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych
z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek:
• likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez
przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub
ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi;
• prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych
warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie
śnieżne, niskie temperatury) – na zlecenie Zamawiającego;
• utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków
transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania
skutków zimy;
• posiadanie dostępu do środków niechemicznych i środków chemicznych i ich
stosowanie do likwidacji śliskości.
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku
nr 2 do SWZ, załączniku nr 5 do SWZ (projekt umowy).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 6:
1) Część I - Rejon I: Siepietnica, Święcany – 24,00 km + 1450m2.
2) Część II - Rejon II: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa, –
29,74 km + 8860m2.
3) Część III - Rejon III: Święcany – 34,50 km + 6070m2.
4) Część IV - Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna – 24,55 km + 1370m2.
5) Część V - Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny – 24,10 km + 1400m2.
6) Część VI – Rejon VI: Przysieki – 13,10 km + 1580m2.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Terminy.
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1. Termin wykonania zamówienia: Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od dnia:
1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. W w/w okresie ZUD Wykonawca jest zobowiązany do
pełnienia dyżurów.
2. Uwzględnia się również możliwość wystąpienia okoliczności (niekorzystnych warunków
atmosferycznych) wymagających od wykonawcy dyspozycyjności w okresie: od 1 marca
2023 r. do 31 marca 2023 r.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania
ofert określonego zapisami SWZ oraz kończy się z dniem 23 grudzień 2022 r.
4. Termin składania ofert: 24 listopad 2022 r.
5. Termin, w którym zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień określa rozdział VII SWZ.
VI. Wykluczenie - warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych zapisami niniejszej SWZ.
1. WYKLUCZENIA.
1.1. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Art. 108 ust 1.
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1.2. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
1.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych wyklucza się:
1.3.1. 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 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
1.3.2. 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 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
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o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.3.3. 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 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
1.4. Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje:
Art. 111.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w
tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.
5) wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3.
Art. 110.
1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, 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;
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,
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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.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli
podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

1.5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do
wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust.
1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ).
1.6. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
z postępowania.
1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1.5 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
1.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.5,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust
5).
1.9. Oświadczenia o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale VII.
2. WARUNKI UDZIAŁU.
2.1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa dla żadnej
z części;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa dla żadnej z części;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa dla żadnej części;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa, wymagania poniżej;
Każdy z wykonawców, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert
składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe
oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ).
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Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli
będą wymagane), których mowa w pkt 2.2 – 2.4 SWZ składać będzie tylko Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona.
2.2. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej będzie
spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: nie dotyczy.
2.3. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej będzie
spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dla każdego rejonu dysponuje odpowiednim
potencjałem sprzętowym (lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę, wynajem, kupno lub
inny sposób), w ilości nie mniejszej niż:
2.3.1. Rejon I: Siepietnica, Święcany:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg;
2.3.2. Rejon II: Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg;
2.3.3. Rejon III: Święcany:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg;
2.3.4. Rejon IV: Jabłonica, Lipnica Górna:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg;
2.3.5. Rejon V: Bączal Dolny, Bączal Górny:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg;
2.3.6. Rejon VI: Przysieki:
• dwa pojazdy przeznaczone do ZUD z pługiem do odśnieżania i piaskarką
przystosowaną do posypywania dróg.
Ponadto Wykonawca każdego rejonu powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego zastępczego jak pługi lemieszowe średnie, ciężkie lub wirnikowe, równiarki, koparki,
spycharki gąsienicowe, itp. niezbędnego do udrażniania dróg w warunkach ekstremalnych.
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedkłada wykaz posiadanego sprzętu
według wzoru jako załącznik nr 7 do SWZ.
2.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu złożył wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (przykładowe oświadczenie załącznik nr 3 do SWZ).
2.5. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem 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) - będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału
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w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.2 – 2.4, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania.
2.6. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego przez wybranego Wykonawcę:
2.6.1 W zakresie podstaw wykluczenia z postępowania:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę
na daną część zamówienia, Zamawiający odstępuje od wzywania do złożenia
oświadczenia);
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz wykluczenia na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – jeżeli Zamawiający uzna, że zachodzą uzasadnione
podstawy, że złożone razem z ofertą oświadczenie nie jest już aktualne; wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ .
2.6.2 W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz posiadanego sprzętu – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 2.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia
przez wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną będzie przez Zamawiającego
uznane jako złożone prawidłowo.
2.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.9 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub
usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykonawca musi wykazać, że
bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub usług.
2.10 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.4, także (dodatkowo)
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
(art. 118 ust 3 i 4) - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
SWZ – Postępowanie pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn
w sezonie zimowym 2022-2023” - Modyfikacja

Str. 11/31

Nr postępowania: GPIR.271.1.25.2022

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)
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.
Przykładowe rozwiązanie – załącznik nr 6 do SWZ.
2.11 Oświadczenia o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale VII.
2.12 W sprawach nie uregulowanych powyżej należy stosować przepisy określone Rozporządzeniem
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).
3. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:
1. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
VII. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami lub innymi osobami zainteresowanymi
dostępem do informacji związanej z prowadzonym postępowaniem.
1. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń w tym dotyczących podmiotowych
środków dowodowych (za wyjątkiem oferty i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia z postępowania) .
2. Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli
oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone
w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną
kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez
wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach określonych w ustawie, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne
z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
3. Składanie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn. Aktualna instrukcja składania oferty poprzez
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platformę
zakupową
dostępna
jest
pod
adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
4. 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/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu;
• przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących
treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;
• przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
• przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
• przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
• 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.
5. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne
i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
6. W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację
elektroniczną poprzez email: przetargi@skolyszyn.pl .
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn .
8. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) zainstalowany program (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny) obsługujący formaty
plików: .doc, .docx, .xls, .xlsx.
7) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
8) 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.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
14. Zalecenia:
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji:
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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
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 osobą kontaktową podawaną w dokumentacji.
11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed
terminem składania ofert/wniosków.
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.
15) 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.
16) Wykonawca składający ofertę, zadając pytanie lub prosząc udzielenie wyjaśnień związanych
z postępowaniem (SWZ) jest proszony w jej treści o podanie swoich danych identyfikujących
możliwość skorzystania z tych środków komunikacji elektronicznej. Pozwoli to na sprawny
przebieg postępowania i dokonanie wyboru wykonawcy.
17) Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę:
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➔ poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn
- limit objętości plików lub spakowanych folderów do 10 plików o maksymalnej
sumarycznej wielkości 500 MB.
➔ w sytuacjach awaryjnych - email: przetargi@skolyszyn.pl - pojemność jednej
wiadomości na skrzynce - do 20 MB;
15. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr
postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę.
16. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
17. Na podstawie § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 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, w przypadku przekazywania w postępowaniu
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca jednak w przypadku gdy
wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip - wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików.
18. W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis
musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Zamawiający dopuszcza także – przed terminem składania ofert zadawanie pytań/żądanie
wyjaśnień do swz czy prowadzonego postępowania poprzez platformę zakupową:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn lub w sytuacjach awaryjnych poprzez skrzynkę
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl.
20. Zamawiający
zamieszcza
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn .
1) specyfikację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
2) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po
otwarciu ofert,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ,
5) zmiany dotyczące SWZ,
6) informacje zgodnie z art. 253 ustawy Pzp - po wyborze oferty.
21. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy
komunikacji:
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1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn.zm.);
2) za pośrednictwem posłańca;
3) osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
22. W przypadku składania przez wykonawcę oferty i oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, ich
uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie przewidzianej
w treści rozporządzenia wydanego na podstawie art. 68 ustawy Pzp pod rygorem nieważności.
23. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na
własnej stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn, przy niniejszym
postępowaniu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
24. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 23, przedłuża
termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania
i złożenia odpowiednio ofert.
25. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął
w terminie, o którym mowa w ust. 23, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
26. Przedłużenie terminu składania ofert, o których ust. 23, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań .
27. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
28. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
29. Zamawiający nie przewiduje:
- wizji lokalnej, - zebrania wykonawców.
VIII. Oferta – wymagane dokumenty
1. Ofertę (wypełniony formularz oferty - załączniki nr 1a – 1f do SWZ) oraz oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw
wykluczenia (załącznik nr 4 do SWZ) z postępowania składa się pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:
2.1. Wypełniony formularz ofertowy dla każdej części zamówienia osobno (załączniki nr 1a – 1f
do SWZ) – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1
(Wykonawca składa ofertę na odrębnych formularzach, dotyczących tych części na które
Wykonawca składa oferty).
2.2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji
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3.

4.

5.

wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych
ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego –
wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
2.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca 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, zgodnie ze wzorem
stanowiącym zał. nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
2.5. Wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.6. Wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ –
wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
2.7. W przypadku konsorcjum - oferta wspólna - w zakresie braku podstaw do wykluczenia
oświadczenia składają wszyscy wykonawcy, w zakresie spełnienia warunków udziału ten
wykonawca, który spełnia dany warunek – wymagania dotyczące podpisania dokumentu
elektronicznego wg ust. 1.
2.8. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
składać będzie tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zmiana i wycofanie oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty
winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że
dokument wycofania będzie zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA/WYCOFANIE.
Dodatkowe wymagania zawiera instrukcja przygotowana przez producenta oprogramowania.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo w formie przewidzianej
dla oferty należy podpisać podpisem elektronicznym – wymagania dotyczące podpisania
dokumentu elektronicznego wg ust. 1.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz.
1233 z późn.zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie
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mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
a) Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
b) Link do strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001637
c) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności
6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy
niezbędne do zrealizowania.
2) Wszystkie ewentualne opusty i rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenach jednostkowych.
3) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, opisem
przedmiotu zamówienia - specyfikacją techniczną, projektem umowy oraz doświadczeniem
zawodowym wykonawcy.
4) W formularzu oferty należy wpisać stawkę ryczałtową za:
a) cenę jednostkową jednorazowego pełnienia usługi ZUD na 1 km drogi – będącą
kwotą bazową do obliczania kosztów pełnienia usługi ZUD przez cały okres
obowiązywania umowy;
b) cenę jednostkową jednorazowego pełnienia usługi ZUD na wszystkich drogach
objętych rejonach (kwota bazowa x ilość km w rejonie);
c) cenę jednostkową (jednorazowe odśnieżenie i likwidacja śliskości zimowej) na
wszystkich placach objętych danym rejonem;
d) koszt gotowości do ZUD wskazany w ofercie Wykonawcy w okresie realizacji
umowy (w okresie miesięcznym i 4-miesięcznym) – jeżeli Wykonawca uwzględni
w ofercie koszt gotowości;
e) W celu ustalenia orientacyjnej ceny ofertowej i możliwości dokonania wyboru
oferty najkorzystniejszej za sezon zima 2022-2023 - należy przemnożyć podane
stawki według instrukcji:
• szacunkowa ilość dni w danym rejonie, w których prowadzona będzie akcja
zimowego utrzymania - 20 dni w okresie obowiązywania umowy x stawka
za jednorazową akcję ZUD na drogach w całym rejonie;
• szacunkowa ilość prowadzenia akcji ZUD na wszystkich placach objętych
danym rejonem - 10 akcji w okresie obowiązywania umowy x stawka za
jednorazową usługę (wszystkie place w rejonie);
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• koszt gotowości do ZUD przez okres obowiązywania umowy (4 miesiące x
stawka miesięczna za gotowość).
5) Cena jednostkowa w ofercie powinna uwzględniać wszystkie czynniki i wymagania
określone w niniejszej specyfikacji i projekcie umowy, tj. wykonywanie na drodze
czynności związanych z utrzymaniem przejezdności poprzez usuwanie śniegu, zwalczanie
śliskości zgodnie z określonym standardem w określonym rejonie w ramach prowadzonej
akcji zimowego utrzymania.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania usługi na wybranych przez niego
placach wyszczególnionych w wykazie dla poszczególnego rejonu – w takim przypadku
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do powierzchni placów,
na których wykonano usługę, wg wzoru: łączna kwota za usługę na wszystkich placach
w rejonie / ilość m2 wszystkich placów w rejonie x powierzchnia w m2 faktycznie
wykonanej usługi.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości, długości dróg i powierzchni placów
objętych rejonem lub częścią rejonu w trakcie realizacji umowy, tj. dopisanie nowej drogi,
zwiększenie długości wskazanej drogi lub wykreślenie drogi z wykazu.
8) Sposób obliczania należnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia usługi ZUD w danym
rejonie opisany został w zał. Nr 2 do SWZ – OPZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności
w ilościach robót pomiędzy specyfikacją a stanem faktycznym wiążące są ilości wynikające ze
specyfikacji technicznej. Długości km dróg są ilościami orientacyjnymi przedstawionymi
w celu przygotowania oferty. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów
z tytułu różnic w długościach niżej wymienionych dróg ze stanem faktycznym (dotyczy to
również odśnieżania placów, parkingów).
9) Obowiązek wyceny i wyliczenia nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i sprzętu
spoczywa na wykonawcy. Zaznaczamy, że podane ilości i długości dróg są materiałem
pomocniczym do wyceny zadania. Z uwagi na przyjętą formę ryczałtową wynagrodzenia za
przedmiot zamówienia, wykaz dróg w opisie przedmiotu zamówienia nie może być uznany
za wiążący w zakresie ilości poszczególnych robót; ryzyko co do przewidywanej ilości robót
oraz ich wyceny obciąża wyłącznie wykonawcę. Z tego powodu bez znaczenia jest czy
wykonawca przy kalkulacji wynagrodzenia zaokrąglił poszczególne pozycje czy też nie, jak
również czy stosował krotności a także materiały wynikające z opisu danej pozycji katalogu
nakładów.
10) Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku(grosze).
11) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty
z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
12) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Jeżeli złożono ofertę, której
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13) Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie:
• oczywiste omyłki pisarskie;
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14) Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego
podatku VAT.
15) Zasady poprawiania stwierdzonych omyłek rachunkowych wymienionych w ppkt 13:
W związku z tym, cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, przyjmuje
się, że:
• prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
• jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie;
8. Rażąco niska cena.
1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zgodnie z art. 224
ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich
istotnych części składowych.
2) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przez wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
wymienionych w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
• wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu
tej oferty (art. 224 ust. 6 ustawy PZP).
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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9.1. Oferty należy składać wg wymagań określonych w SWZ oraz załącznikach. Ofertę należy składać
wyłącznie poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn do
postępowania pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie
Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023”- w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do
godz. 8 : 00.
9.2. Zamawiający
przed
otwarciem
ofert
udostępni
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
9.3. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.
9.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 listopada 2022 r., o godz. 8:15.
Otwarcie ofert nie jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi za pomocą komputera
z dostępem do internetu, poprzez odczytanie z platformy zakupowej treści odszyfrowanych
ofert.
9.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
• cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9.6. Informacja, o której mowa w pkt 9.5 SWZ zostanie opublikowana na stronie postępowania na
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn przy niniejszym postępowaniu w zakładce
„Komunikaty”
10. Termin związania ofertą.
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
10.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w pkt 10.1 SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu
związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10.3. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
10.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
IX. Wadium.
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
X. Kryteria oraz badanie i ocena ofert.
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1. Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający
wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: cena: 100%. Kryterium dotyczy dla każdej
części zamówienia objętej postępowaniem. Każda z części zamówienia oceniana będzie
odrębnie.
2. Oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).
W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów.
Cena – (C) – waga 100 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie ….. pkt ( 1 pkt – 1%),
zostaną obliczone w następujący sposób:
C of, min
C=
x 100
C of, bad
gdzie:
C
ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;
C of, min najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;
C of, bad cena oferty badanej.
Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona
zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub
następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub
większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć.
5. W ofercie, o której mowa w pkt 4, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
6. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość
punktów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami SWZ / ustawy Pzp.
XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII. Podwykonawcy
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach wymienionych poniżej:
1) Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany zgodnie z art. 462 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
wskazać w odpowiednim punkcie w formularzu ofertowym części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw i adresów
podwykonawców.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach wymienionych poniżej:
a) Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia lub jego części podwykonawcom,
pod warunkiem, że podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do
wykonywania powierzonej części zamówienia;
b) Wykonawca składając ofertę wskazuje w odpowiednim pkt w formularzu ofertowym
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
dołącza wymagane dokumenty wymienione w Rozdziale VIII SWZ;
c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
umowy o podwykonawstwo przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy. Obowiązek przedłożenia umowy nie dotyczy
zawartych umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
ogółem brutto wymienionej w formularzu ofertowym;
d) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.
3) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 125 ust. 5
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 112 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej
w umowie.
6) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
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7) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym
zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od
doręczenia tej informacji.
9) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
Zamawiający
potrąca
kwotę
wypłaconego
wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego
konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych).
XIII. Zawarcie umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą część zamówienia, podając nazwę albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn, przy niniejszym postępowaniu.
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3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje
i oświadczenia / informacje.
XIII. Zmiana umowy
1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 5 do SWZ .
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na
niżej określonych zasadach:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku
VAT.
2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację
przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego.
4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy niemożność dotrzymania terminu
realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu Umowy,
z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
a) zaistnienia przyczyn ogłoszenia stanu wyjątkowego, związanych z nasileniem sytuacji
COVID-19, dostępnością pracowników wykonujących zadanie lub innymi trudnościami
spowodowanymi
ograniczeniami
związanymi
z
wprowadzeniem
stanu
epidemiologicznego lub pandemicznego, w szczególności pandemią wirusa COVID-19
o termin wpisany w odpowiednie rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z
późn.zm.);
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na
świadczenia Stron.
5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy
dotyczących:
a) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację
przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy;
b) Zmiany zakresu, ilości dróg objętych ZUD, tj. dopisanie nowej drogi, placu, zwiększenie
długości odcinka drogi, placu, wykreślenie drogi, placu;
c) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
6) W przypadku zmiany określonej w pkt 5 Zamawiający dokona aktualizacji wykazu dróg
objętych ZUD będącym załącznikiem do umowy.
6) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na
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zasadach określonych w Rozdziale X pkt 6 SIWZ.
7) W przypadku, którym mowa w pkt 4 ppkt 4a umowy, procedura i szczegóły dokonywania
zmian umowy w przypadkach związanych z COVID-19 określone zostały w ustawie z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r.,
poz. 568 z późn.zm.).
3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu –
pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia
zgody na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, istotne
zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres i rodzaj zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich
zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.
2) Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, jeżeli taka możliwość
została przewidziana w postanowieniach umownych.
3) W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na
celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
4) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
6) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
XIV. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że:
1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;
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2.
3.

2) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim
przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;
3) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
4) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy,
w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania
umowy w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy
w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
5) Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w pkt 4 w następującym
trybie:
a) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub
przerwie w wykonywaniu robót w terminie określonym w pkt 4 Zamawiający
wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót;
b) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania
robót w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej określonej w umowie.
Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp.
Pozostałe warunki odstąpienia oraz unieważnienia umowy zawarto w art. 456 – 461 ustawy
Pzp.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
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4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku
obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje,
przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego.
5. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów,
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
8. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz
adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela
(przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania
albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który
nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
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10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania
oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,
w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia
na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód
przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
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Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.

XVI. Załączniki
Stanowią one integralną część SWZ i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - formularze ofertowe,
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2.1 – wzór dziennika ZUD 2021-2022,
Załącznik nr 3 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 5 - projekt umowy,
Załącznik nr 6 – oświadczenie o udostępnianiu zasobów,
Załącznik nr 7 – wykaz posiadanego sprzętu,
Załącznik nr 8 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 9 – oświadczenie o aktualności oświadczenia;
Załącznik nr 10 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp);
Załącznik nr 11 – instrukcja składania oferty i dokumentów przez platformę zakupową.
Załączniki
Stanowią one integralną część SWZ i wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udostępnia wszystkie załączniki do niniejszej SWZ, które będzie składać Wykonawca
w wersji edytowalnej w formacie pliku z rozszerzeniem - .doc, .xls oraz identycznej wersji w formacie
.pdf. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących treści właściwej wersji, wykonawca powinien
przyjąć, że wiążącą w niniejszym postępowaniu jest wersja w formacie .pdf. Wykonawca może
skorzystać z danych zapisanych w formacie .doc, xls - ale wymaganym jest sprawdzenie
przygotowanej przez wykonawcę informacji, oferty czy innego dokumentu z wersją obowiązującą
w formacie pdf.
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