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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 
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Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
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I. Informacje o Zamawiającym 
 
Gmina Gniezno z siedzibą w  Gnieźnie al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno  reprezentowaną przez Mari ę Suplicką – 
Wójta Gminy Gniezno 
 
II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej równowartości 5.350.000 euro. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami). 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r, poz. 
2450); 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2453); 
4) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. poz. 1993). 
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 584341-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.  
2) strona internetowa Gminy Gniezno  http://www.urzadgminy.gniezno.pl w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
3) na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno w dniu 11.09.2020 roku, (ID 376956) 
4) zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 
 

UWAGA: 
 
Zamawiający niniejsze postępowanie prowadzić będzie zgodnie z przepisami ustawy dla zamówień których wartość 
szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, dopuszczalną formą składania oferty oraz 
oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pozostaje forma pisemna. W 
związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zamawiający dopuszcza składanie ofert elektronicznych za pośrednictwem 
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno . Oznacza to, że ofertę, sporządzoną zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, wykonawca składa w 
formie pisemnej albo w formie elektronicznej, opatrzone pod rygorem nieważności odpowiednio własnoręcznym podpisem 
(forma pisemna) albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna). Zaleca się Wykonawcom 
składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w wybranej przez siebie formie 
tradycyjnej lub elektronicznej. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 287011P w miejscowości Dębówiec – część II oraz trzech odcinków dróg 
gminnych na terenie gminy Gniezno. Remont istniejących nawierzchni bitumicznych polepszy warunki komunikacyjne oraz 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu dla lokalnych użytkowników oraz mieszkańców gminy Gniezna. Szczegółowy 
opis zawiera przedmiar robót, opis techniczny i szczegółowa specyfikacja techniczna. 
Zakres robót: 

 

Zadanie nr I 
Zakres robót na drodze gminnej nr 287011P w m. Dębówiec 1228 mb  
 
- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 65,50 m2 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 3941,11 m2 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 3941,11 m2 

- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową w ilości 25 - 75 kg/m2186,20 Mg 
- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm  3941,11 m2 

- mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm  2456,00 m2 
- Wzmocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub do 10 cm 3192,00 m2 
 

Zadanie nr II 
Zakres robót na drodze gminnej os. Cieniste w m. Dalki 120 mb  
 
- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 10,40 m2 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 624,00 m2 
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 5 cm 0/31,5 mm  624,00 m2 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 624,00 m2 

- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm  624,00 m2 

 

Zadanie nr III 
Zakres robót na drodze gminnej nr 287003P w m. Braciszewo 62 mb  
 
- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 12,80 m2 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 198,00 m2 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 198,00 m2 
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- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 9,375 Mg 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 198,00 m2 

- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm  198,00 m2 

 

Zadanie nr IV 
Zakres robót na drodze gminnej nr 287044P Braciszewo – Obora 50 mb  
 
- mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej 16,40 m2 

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 205,00 m2 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 205,00 m2 

- mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową 5,00 Mg 
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 205,00 m2 

- wykonanie nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej o gr. 4 cm  205,00 m2 

 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: 
a) przedmiar robót; 
b) dokumentacja techniczna 
2. Wymagania stawiane Wykonawcy:  
a) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, 
b) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, 
c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, 
d) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po 
szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją projektową, 
e) Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.), 
f) zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także 
organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika robót oraz wykonanie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
               Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych 
oraz uporządkowanie terenu,  
g) gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe 
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru, 
i)  wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako 
przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o 
parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji, 
j) w miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, 
k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia: pracownicy wykonujący prace  operatorów sprzętu. Wykonawca: 
1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 
2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami 
świadczącymi usługi/ roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi / 
roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 
4) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do 
SIWZ wzorze umowy 
5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Warunki zawarcia umów z podwykonawcami określa projekt umowy zał. 
nr 2do siwz. 
6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1843ze zmianami) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. Poz. 121). 
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Termin wykonania robót: do 16 listopada  2020 roku.  
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień odbioru końcowego szkiców 
polowych geodezyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej . 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 
Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w 
ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 
ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ; 
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 
SIWZ; 
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że  
a) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
drogowej, której to osoba będzie  pełniła funkcję kierownika robót. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia 
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne 
uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak 
określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej 
muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). 
3. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału. 
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie art. 24aa ustawy. W związku z 
tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie 
ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 
wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy którego oferta jest 
najkorzystniejsza.  
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje 
zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. 
 
 Va. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 
 
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 
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VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu; UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno. 
3) kosztorys ofertowy opracowany wg zaleceń rozdziału XII SIWZ zgodnie z załączonymi przez Zamawiającego plikami; 
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa 
pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa 
także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczące tych podmiotów. 
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 1c do 
siwz. 
5. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – dokumenty, o których mowa w ust. 2 SIWZ, Zamawiający skorzysta z dokumentów 
znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 
6. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 4. 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się. 
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
13. Składanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP: 
1) Wykonawcy składający ofertę w wersji tradycyjnej (pisemnie) w/w oświadczenie składają w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji https://urzadgminy.gniezno.pl , o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 
PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
2) Wykonawcy składający ofertę w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej w/w oświadczenie w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gnieznooraz 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców, ceny 
ofert, kwoty na sfinansowanie), przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość"  dostępnego na 
stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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14. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność 
przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia woli 
winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu komunikacji elektronicznej: faksem pod numerem 61 424 57 51 lub drogą elektroniczną 
przetargi@ug.gniezno.idsl.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez formularz "Wy ślij wiadomość"  
dostępnego na stronie postępowania. 
2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
- sprawy merytoryczne: Przemysław Lewandowski; tel. 61 424 57 50 
- sprawy proceduralne: Krzysztof Kaźmierski – e-mail przetargi@ug.gniezno.idsl.pl  
3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie 
(www.urzadgminy.gniezno..pl) w zakładce „Zamówienia publiczne – przetargi 2020” oraz na stronie postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno 
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ staje się jej integralną częścią. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin zwi ązania ofertą 
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.  
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko 
jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
Sposób przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SIWZ i składania ofert zależny jest od 
wybranej przez wykonawcę formy, to jest pisemnej lub elektronicznej. 
 
A. OFERTA PISEMNA 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu ofertowym 
Zamawiającego. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą składać na 
własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników 
opracowanych przez stronę Zamawiającą.  
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. 
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 
ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono 
notarialnie. 
7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się: 
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw, 
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w 
przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez 
wszystkich  
wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych 
wspólników. 
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Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
8. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze 
wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 
 
B. FORMA ELEKTRONICZNA 
 
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich 
treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące 
wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż 
oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 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 przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
2. Oferta powinna być: 
a) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem http://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno , 
b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się 
miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4. Wykonawca, za pośrednictwemhttp://platformazakupowa.pl/pn/gmina-gniezno może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą 
starannością. 
7. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j.), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców: 
 
C. OFERTA WSPÓLNA - KONSORCJUM  
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 
pełnomocnika. 
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi 
sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ 
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI 
ust. 1 SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa 
każdy z wykonawców osobno; 
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w rozdziale VI ust. 2 oraz 13 dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno; 
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu 
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 
d) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
e) wszelka  korespondencja  dokonywana  będzie  wyłącznie  z  podmiotem  występującym  jako  reprezentant  
(pełnomocnik) 
pozostałych. 
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę 
wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli 
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. 
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem 
poświadczono notarialnie. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
A. OFERTA PISEMNA 
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1. Oferty w wersji papierowej muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gniezno  al. Reymonta9-11 
Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 29 września 2020 roku, do godziny 08:00  
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". 
Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty 
wycofywanych ofert nie będą otwierane. 
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  
pozostałych,  jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy 
Gniezno  al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno oraz opisane: 
 

„OFERTA –   Modernizacji dróg gminnych w m. Obora, Mnichowo i Skiereszewo  - zmiana nawierzchni 
gruntowej na  tłuczniową o łącznej długości 2 400 mb i szerokości 4,0 m. 

 
Nie otwierać przed 29 września 2020 roku do godz. 08:05 

 
B. OFERTA ELEKTRONICZNA  
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem 
wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno  , w terminie do dnia 29 września 2020 
roku, do godziny 08:00 
2. Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert 
dokumenty – w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, kosztorysy ofertowe, zobowiązanie o którym mowa w 
rozdziale V ust. 3 SIWZ w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Instrukcja składania oferty: 
1) Po wypełnieniu Formularzu składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk 
Przejdź do podsumowania  
2) Oferta oraz wniosek składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W 
procesie składania oferty lub wniosku na platformie taki podpis wykonawca może złożyć: 
a) bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu1 lub/i 
b) dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania). 
4. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na każdym dokumencie osobno:  
1) podpisz plik, który zamierzasz dołączyć do oferty lub wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
2) następnie w drugim kroku składania oferty lub wniosku należy: 
a) sprawdzić poprawność złożonej oferty lub wniosku oraz załączonych plików, 
b) pobrać plik w formacie XML, 
c) po wgraniu XML bez podpisu system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację2 o błędzie, 
d) informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, 
gdyż to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu, 
e) pliku XML nie nale ży modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów dowodowych,  
f) przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące: 
- brak podpisu na dokumencie XML, 
- podpis kwalifikowany utracił ważność, 
- niewłaściwy formatu podpisu, 
- użycie podpisu niekwalifikowanego, 
- zmodyfikowano plik XML, 
- załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML. 
g) niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć etap składania oferty, tylko 
upewnij się, czy błąd nie jest spowodowany błędami patrz lit. f) (plik ze skrótami załączników wgrywasz dla celów 
dowodowych), 
h) następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu 
otwarcia ofert lub złożenia wniosków o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, 
i) ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości e-mail z platformazakupowa.pl z informacją na 
temat złożonej oferty lub wniosku3, 
j) w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać 
kopię swojej oferty lub wniosku wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze. 
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5. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego na całej paczce XML: 
1) dołącz w kroku pierwszym pliki do oferty lub wniosku, 
2) następnie w drugim kroku składania oferty należy: 
a) sprawdzić poprawność złożonej oferty lub wniosku oraz załączonych plików, 
b) pobrać plik w formacie XML, 
c) wykonawca wgrywa plik zawierający podpis pobranej oferty lub wniosku XML opatrzony kwalifikowanym podpisem lub 
kwalifikowanymi podpisami w formacie XADES4 (XAdES)5, 
d) Jeżeli plik XML został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpis ten jest ważny wyświetli się 
komunikat potwierdzający prawidłowości podpisu wraz z informacją o osobie podpisującej, 
e) gdy plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to w takiej sytuacji system wyświetli informację 
o błędzie (braku podpisu, braku ważnego podpisu lub modyfikacji pobranego pliku XML), 
f) informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż 
to zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu, 
g) pliku XML nie nale ży modyfikować ani zmieniać, gdyż służy on do celów dowodowych,  
h) przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące: 
- brak podpisu na dokumencie XML, 
 
1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 
2 Jeżeli w danym momencie usługa API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie działa to system 
wyświetli stosowny komunikat. Brak tej usługi nie powoduje niemożliwości złożenia oferty, a jedynie system nie jest w 
stanie dokonać dodatkowej weryfikacji składanej oferty. 
3 Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to do jego 
identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu 
przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność.  
4 XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) - format kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
5 Ofertę można podpisać w innym formacie, jednak system tego formatu nie zweryfikuje, a zrobi to zamawiający. Formaty 
podpisu ETSI TS 103 171 / ETSI EN 319 132 - XAdES, ETSI TS 103 172 / ETSI EN 319 142 - PAdES, ETSI TS 103 173 / 
ETSI EN 319 122 - CAdES, ETSI TS 103 174 - ASiC.. Akty prawne dot. podpisu elektronicznego:  
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w spra-wie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 
dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS), 
2) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, 
3) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
- podpis kwalifikowany utracił ważność, 
- niewłaściwy formatu podpisu, 
- użycie podpisu niekwalifikowanego, 
- zmodyfikowano plik XML, 
- załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML. 
i) niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć etap składania oferty, tylko 
upewnij się, czy błąd nie jest spowodowany błędami patrz lit. g) i h) (plik ze skrótami załączników wraz z podpisem 
wgrywasz dla celów dowodowych), 
j) następnie system zaszyfruje ofertę wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert 
lub złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
k) ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości e-mail z platformazakupowa.pl z informacją 
na temat złożonej oferty lub wniosku6, 
l) w celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl wykonawca powinien przechowywać 
kopię swojej oferty wraz z pobranym i podpisanym plikiem XML na swoim komputerze. 
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza 
składania oferty lub wniosku.  
7. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub 
wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu 
zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
8. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie 
tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie 
oferty poprzednio złożonej. 
9. Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku 
następuje od razu po złożeniu nowej oferty.  
10. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) 
to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone: 
1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres e-mail podanym podczas 
pierwotnego składania oferty lub 
2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę. 
11. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 10 pkt 1 jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i 
potwierdzenie tej akcji.  
12. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu. 
13. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie 
terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 
14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku. 
15. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku 
Odblokuj formularz .  
16. W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta 
została złożona po terminie. 
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17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
został zamieszczony w odrębnym pliku z opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa nr ..”.. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
 
UWAGA ZALECENIA Zamawiaj ącego:  
a) 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. 
b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, 
aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
c) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 
d) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA256 zamiast SHA1. 
e) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych 
plików. 
 
C. SESJA OTWARCIA OFERT  
1. Otwarcie ofert odbędzie się z udziałem osób w budynku Urzędu Gminy Gniezno – sala nr 13.W przypadku zaostrzenia 
zasad współżycia społecznego spowodowanych stanem epidemii, zamawiający stosować się będzie do obowiązujących  w 
momencie otwarcia ofert przepisów ( dopuszcza się w tej sytuacji transmisje na żywo procedury otwarcia ofert) . 
2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT 
- jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 
cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) 
jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i 
usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
4. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, opisu 
rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, jak również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu 
budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w tym 
dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty 
ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności 
cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 
powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych 
zobowiązań wynikających z umowy. 
5. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę 
brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie. 
 
6 Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to do jego 
identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu 
przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność. 
 
 
XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oc eny oferty 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo 
zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 
2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia). 
Nazwa kryterium: cena (CC)  
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc  
sposób oceny: Comin – najniższa oferowana cena brutto  
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty  
Kp – współczynnik proporcjonalności 100  
Wc – waga kryterium oceny – 60 %  
 
Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa (GG)  
wzór: GG = Gbad/Gmax x Kp x Wc  
sposób oceny:  
Gbad – okres gwarancji dodatkowej badanej oferty  
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Gmax – gwarancja dodatkowa  
Kp – współczynnik proporcjonalności 100  
Wc – waga kryterium oceny – 40 % 
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 24 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie 
będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji); 

Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 36 miesiące.  

Całkowity okres gwarancji zostanie policzony w następujący sposób: okres podstawowej gwarancji 24 miesiące + 
zaoferowany okres gwarancji dodatkowej ( maksymalnie 36 miesięcy) = maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. W 
przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 36 miesiące, przyjmuje się okres 36 
miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. 

3. Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne 
kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. O (badana oferta) = CC +GG  

 
4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż 
wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
5. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli 
jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 
89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, 
zamieszcza na tej stronie (www.urzadgminy.gnieznopl) w zakładce „Zamówienia publiczne – informacja o wynikach 
przetargów”  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
XI V. Informacje o formalno ściach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 
ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium 
przyjętego w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego oferta 
zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości: 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach 
określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 1020 
4115 0000 9002 0004 2333  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
4. Sposób przekazania innej formy zabezpieczenia niż pieniądz: oryginał złożony najpóźniej przed podpisaniem umowy w 
siedzibie Zamawiającego. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem 
określonych w niniejszej specyfikacji. 
6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po upływie 
terminów ustalonych na usuniecie wad, usterek i reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie wad, usterek  ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na 
wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej. 
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy. Jeżeli 
wybrany Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 
stosownie do treści art. 94 ust 2 ustawy Pzp. 
8. Poręczenie lub gwarancja, stanowiące formę zabezpieczenia, musi zawierać stwierdzenie, że w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta 
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Gwarancji) wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wzywające do zapłaty kwoty. Gwarant 
(Poręczyciel) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, żądanej kwoty do wysokości 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 
9. Gwarancja musi zawierać również postanowienia stwierdzające, że: 
9.1. Zmiany umowy określone w SIWZ a dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie wymagają zgody 
Gwaranta (Poręczyciela) oraz nie zwalniają go od odpowiedzialności wynikającej z gwarancji; 
9.2. Żądanie wypłaty będzie doręczone przez Beneficjanta Gwarantowi bezpośrednio do Gwaranta  ( Poręczyciela) bez 
pośrednictwa banku prowadzącego rachunek Beneficjenta. 
10. Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, nie później 
niż do dnia wskazanego jako dzień odbioru końcowego zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na okres rękojmi za wady w 
wysokości 30% jego wartości nominalnej przed dniem wskazanym na odbiór końcowy. 
11. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okres rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres. 
12. Jeżeli Wykonawca nie wypełni dyspozycji ust 10 i 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia odpowiedniej części wynagrodzenia. 
13.Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi. 
14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 
ten okres. Zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. 
15.W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
16. Wypłata o której mowa w ust 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności 
postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na 
intensywnych opadach deszczu, gradu utrzymujących się minimum przez 7 dni oraz w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca 
zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest 
możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej 
sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; 
b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji 
umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 
realizacji zamówienia; 
d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia 
robót objętych umową podstawową. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
2) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, 
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 
3) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian 
w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, 
4) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze 
względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 
5) zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich uzasadnionych 
(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy; 
6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia 
działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 
7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można 
było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu 
na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, 
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 
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pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej 
pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez również 
podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi określone art. 647' k.c. 
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących 
potrzebę zmiany umowy. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy Pzp. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpiisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
6. Terminy wniesienia odwołania: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia 
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
XVIII. Opis cz ęści zamówienia 
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – zamówienie zostało podzielone na dwie części.. 
 
XIX. Umowa ramowa, oferty wariantowe, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 
XX. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej. 
 
XXI. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
 
XXIII. Postanowienia końcowe 
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Zasady udostępniania dokumentów 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert 
w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po 
zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 
XXIV. Informacje dotycz ące platformy zakupowej w przypadku wyboru składania oferty w formie elektronicznej 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako 
„Platforma”) pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod 
nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem 
Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale. Zgodnie z art. 10a ust 5 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) ofertę, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kosztorysy ofertowe sporządza się w postaci elektronicznej bez konieczności 
opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami do dnia składania ofert 
odbywa się przy użyciu Platformy (https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-gniezno). 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z 
Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin 
platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców). 
4. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika-Wykonawcy, która prowadzi do zapoznania się przez 
niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu. 
5. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
6. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników 
Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń 
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: 
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka 
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. Strona 
www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 
7. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu 
jest możliwe bez posiadania konta. 
8. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych 
drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby 
nieuprawnione, dlatego Użytkownicy-Wykonawcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują 
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci 
Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika-Wykonawcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek 
formie Hasła. 
9. Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 
• informacje ogólne, 
• informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty, 
• sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), 
• informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl 
10. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy 
Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych 
aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 
101-02-02. 
 
 
 
 
 


