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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM  

na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 października 2019 r Prawo zamówień publicznych 
 (tekst jednolity  Dz.U.2022.1710 z dnia 16.08.2022 r ) 

( nr referencyjny 17/2022) 
 

pn: Wykonanie zadaszenia wraz ze ścianką osłonową w gospodarstwie „Tańczący Żuraw”  
w Jordanowie 62-200 

dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Kalsku 
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I. Informacje o Zamawiającym 
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
Kalsk 91, 66-100 Sulechów 
Tel. 68 385 2091 
Fax. 68 385 2868 
E-mail: sekretariat@lodr.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lodr       
Dni i godziny pracy Zamawiającego: Od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.  
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/lodr, 
dalej zwana również Platformą lub Platformą zakupową. Na wskazanej stronie Platformy zakupowej 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.  
III. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie                       

art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 października 2019 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.U.2022.1710 z dnia 16.08.2022 r, tj. art. 275 pkt 1 ustawy pzp ) zwaną dalej „ustawą pzp”. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy pzp właściwe dla 
zamówień klasycznych  o wartości mniejszej niż progi unijne. Do spraw nieuregulowanych w SWZ 
mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  

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

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowe i ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
10. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Powody niedokonania podziału 

zamówienia na części: W niniejszym postępowaniu wzięto pod uwagę, iż podział zamówienia na 
części przy tak określonym przedmiocie związany byłyby z nadmiernymi trudnościami 
technicznymi   w wykonaniu zamówienia, a brak podziału zamówienia na części nie prowadzi do 
zawężenia kręgu potencjalnych wykonawców. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
14. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich 

mowa w art. 3 ustawy pzp. 
15. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane 

jest w PLN. 
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
17. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia:    
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia nad powierzchnią utwardzoną kostką 
betonową, wraz ze ścianką osłonową, w celu przystosowania gospodarstwa „Tańczący Żuraw”                                       
z siedzibą w Jordanowie 11F, 62-200 Świebodzin, do świadczenia usług opiekuńczych w ramach 
projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu 
Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania: 7.5 – Usługi społeczne: 

a) Zakres: wykonanie zadaszenia nad powierzchnią utwardzoną kostką betonową wraz ze 
ścianką osłonową, w tym zakup, dostawa i wbudowanie dostarczonych materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 

b) Opis:  

 wiata przyścienna, prostokątna o wymiarach: szerokość 3,6 m, długość 5 m, wysokość 3,2 m; 

 konstrukcja wiaty drewniana;  

 dach przykryty płytami z poliwęglanu;   

 boki wiaty zbudowane oknami z PCV jednodzielnymi, uchylnymi, bez obróbki; 

 obsadzenie balustrady w ścianie i podłożu betonowym;   

 zadaszenie instalowane na istniejącym podłożu (typu polbruk) wykonanym przez właściciela 
nieruchomości; 

 wiata nie może posiadać żadnych barier architektonicznych, musi być dostosowana do 
użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym, będące 
podopiecznymi gospodarstwa opiekuńczego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
- Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  
- Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i obmiaru robót  (STWiOR)    
- Załącznik nr 3 Przedmiar robót – pomocniczo  
- Załącznik nr 4 Projekt umowy  
3. Wspólny Słownik Zamówień:  
Główny kod CPV: 45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej 
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców,                    
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.  
6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy 

b) Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy, tj.: 
- pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy: 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.               
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

c) Szczegółowe informacje w poniższym zakresie zawarto we wzorze umowy, w szczególności: 
- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pzp 

http://www.cpv.enem.pl/pl/45215221-2
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- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 95 ust.1 pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia, tych wymagań 
- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na podst. umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności                           
w trakcie realizacji zatrudnienia. 
V.  Podwykonawstwo 

1. Wykonawca kluczowe części zamówienia wykonuje osobiście tj. nadzór nad wykonywaniem 
robót będących przedmiotem zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 
w ofercie. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w SWZ 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów  z nimi, zaangażowanych w realizację 
zamówienia. 

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w 
art. 464 ustawy Pzp, oraz art. 6471 kodeksu cywilnego. Wymagania dotyczące umowy                                           
o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu określone zostały 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

5.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                         
z odpowiedzialności za należne wykonanie tego zamówienia.  
VI. Termin wykonania zamówienia: 
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 08.12.2022 r 
VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych: 
Wszystkie podmiotowe środki składane są pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej                            
i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym! 
1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym                
w Załączniku nr 5 do SWZ. 
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również                                       
w przypadku spółek cywilnych) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału                            
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                                                                  
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 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. 
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia                          
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, Oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ, składane na podstawie art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp. 
3. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający nie żąda podmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału                             
w postępowaniu. 
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4.W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy                              
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, te powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
VIII.  Podstawy wykluczenia:  
1.O których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 
 Z postępowania wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy                       
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 
d) finansowania przestępstwa w charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a. Kodeksu 
karnego, lub przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania uch pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art., 9 ust.2 
ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 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 
Rzeczpospolitej 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 komandytowa-
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 prawomocnie 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 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-228
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-250-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/sport-17631344/art-46
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/refundacja-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-17712396/art-54
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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 2007r. 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. 
7) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 
8) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z art.110 ust. 1 ustawy Pzp. 
9) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 
ustawy Pzp, jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp. 
10) Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wskazania rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.   
11) Zamawiający nie bada Wykonawców pod kontem wykluczenia, z art. 109 ust. 1 Ustawy Pzp. 
12) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w 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, tj.:  
„Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. (…)”. 
2. O których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp: 
 Zamawiający nie przewiduje weryfikowania przesłanek fakultatywnych wykluczenia Wykonawcy                      
z postępowania. 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 
4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego zgodnie z pkt. 3 Zamawiający odrzuci jego ofertę. 
IX. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
1. O udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają określone przez zamawiającego warunki w postępowaniu, oraz nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Dziale VII SWZ. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  



7 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: Nie dotyczy – Zamawiający nie przewiduje warunków 
udziału w postępowaniu.  
X. Opis sposobu składania oferty 
1. Oferta i pozostałe dokumenty składane są pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej                    
i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie 
dostępnych formatach danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls 
.jpg (.jpeg). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi odpowiadać treści SWZ. 
2. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w języku polskim. Do przygotowania oferty 
Zamawiający zaleca skorzystanie z Formularzy Zamawiającego, stanowiącego Załączniki do SWZ.                     
W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, 
formularze powinny zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorach. 
W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym 
należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, składane są w oryginale                          
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
4. 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 lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą. 
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,                            
o której mowa wyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i Usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”. 
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
8. 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.  
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w 
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
10. Zamawiający nie ponosi kosztów, związanych ze sporządzeniem i złożeniem oferty,  
w tym związanych z nabyciem podpisu elektronicznego. 
11. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do jej podpisania, co wynika  
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wymieniona w 
dokumencie rejestrowym do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa treści, z którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
13. Zawartość oferty:  
a) Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
b) Załącznik nr 6 do SWZ Formularz oferty 
c) pełnomocnictwa, jeśli dotyczą. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                                  
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunku udziału w postępowaniu składa każdy                                  
z Wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie,                       
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
XI. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.  
XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy zakupowej. 
2. Komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane powinny być z pośrednictwem Platformy zakupowej 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuję 
się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. 
4. Zamawiający dopuszcza awaryjnie, komunikację z pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:  
w sprawach merytorycznych m.hassa@lodr.pl 
w sprawach proceduralnych: e.karpowicz@lodr.pl 
5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są 
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi –                                   
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy. 
7. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                              
i wiadomości bezpośrednio na Platformie zakupowej przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

mailto:e.karpowicz@lodr.pl
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8. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę na 
Platformie zakupowej  
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarancji przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s. 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB 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 przeglądarka internetowa: w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej- 
kodowanie UTF8, 
7) 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. 
9. 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 się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert(np. złożenie oferty w zakładce „ Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 
spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy zakupowej, dotyczącej w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajduje się 
w zakładce „Instrukcje dola Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
11. Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem 
o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ. 
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zmawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnienia w terminie, o którym mowa w ust. 12 przedłuża 
termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
14. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w ust. 12 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania na Platformie zakupowej, w zakładce prowadzanego postępowania. 
16. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452). 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIII. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób, niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;  
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
XIV. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej. 
 Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 
W sprawach dotyczących treści merytorycznej zamówienia: Krzysztof Roślik 
W sprawach proceduralnych: Ela Justyna Karpowicz 
XV. Termin związania z ofertą. 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni a bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa ust.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, 
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                       
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVI. Termin składania ofert 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2022 r., o godz. 10.00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
zegarem Głównego Urzędu Miar. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust.1 pkt1 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę  w 

sposób wskazany w Instrukcji Platformy zakupowej.  
4. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty, po 

upływie terminu składania ofert. 
XVII. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 14.11.2022 r. 

godz. 10:30. 
2. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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, liczbach zrealizowanych postępowań. 
Zamawiający, zgodnie z Ustawą Pzp, nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert     
a ma jedynie takie uprawnienie. 
XVIII. Sposób obliczenia ceny 
1.Cena podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu zamówienia, oraz uwzględnia wszystkie elementy związane z prawidłową jego realizacją. 
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Uwaga: Udostępniony Przedmiar Robót ( Załącznik nr 3 ) ma charakter poglądowy i nie stanowi 
podstawy do obliczenia wartości zamówienia, a podane w nim ilości robót mają charakter 
wyłącznie pomocniczy. 
2. Cena musi uwzględniać wymagania SWZ i Załącznikach, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej, oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również koszty nie ujęte bądź też wprost nie wynikające z Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, lub z Przedmiaru Robót, a bez których nie można prawidłowo wykonać 
zamówienia.  
3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, 
uwzględniając doświadczenie i wiedze zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza 
udzielić.  
4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe 
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości 
mniejszych niż 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowią podstawę do obliczenia ceny oferty, 
musza być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceną 
i/lub ceny jednostkowe wyrażone, jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym 
miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.  
5. Wykonawca  zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Zgodnie  z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r                       
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze 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. 
8. W  złożonej ofercie, o której mowa w ust.7, wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                                   
u zamawiającego obowiązek podatkowy,  
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. 
9. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za realizację 
całości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca przed sporządzeniem oferty 
posiada możliwość dokonania wizji lokalnej, miejsc prowadzenia prac. Zamawiający umożliwi 
wszystkim Wykonawcom w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej. 
Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  
XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami                  
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów. 
 

Numer Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1 Cena oferty brutto     70,00 

2 Okres gwarancji     30,00 

 
Kryterium i waga:  
Cena oferty brutto ( C ): 70 % 
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Okres gwarancji ( G ): 30 % 
 

Kryterium Cena brutto (C) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę 70 punktów, 
natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cmin 
C =  x WC 

Cb 
C - liczba punktów w kryterium Cena brutto 
Cmin - najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie 
Cb - cena ofertowa ocenianej oferty 
WC - waga kryterium = 70,00 

 
Kryterium Okres gwarancji (G) – ocena w tym kryterium polega na przyznaniu ofercie Wykonawcy 
dodatkowych punktów (max. 30,00 punktów) za udzielenie gwarancji na wykonany zakres robót na 
okres 24 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Zaoferowanie dłuższego 
okresu gwarancji (ponad 24 miesiące) nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów                         
w niniejszym kryterium. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego ( mniej niż 24 miesięcy ) będzie 
skutkowało przyznaniem 0 punktów   w kryterium: Okres gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest 
podać okres gwarancji  w miesiącach. Punktacja w niniejszym kryterium będzie obliczona według 
następujących zasad: 
1) Za przedłużenie minimalnego okresu gwarancji do: 

a)  24  miesiące i więcej – ofercie Wykonawcy zostanie przyznanych 30,00 punktów, 
b) mniej niż 24 miesiące – ofercie Wykonawcy zostanie przyznanych 0 punktów. 

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca: 

1) poda niejednoznacznie w Formularzu oferty deklarowany okres gwarancji na zakres 
robót, Zamawiający przyjmie, że deklarowanym okresem gwarancji będzie okres 
mniejszy niż 24 miesiące i w tym kryterium oferta otrzyma 0 pkt; 
2) poda w Formularzu oferty przedłużenie okresu gwarancji na zakres robót  o okres 
dłuższy niż 24 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, t.j. otrzyma 30 pkt; 
 

2.  za najkorzystniejszą ofertę, uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największą liczbę punktów 
w oparciu o przyjęte kryteria, obliczoną wg wzoru: 

P = C + G 
gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę 
C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Cena brutto 
G – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium Okres gwarancji 

3. Punktacja przyznawana ofertom  w  poszczególnych   kryteriach   będzie   liczona  z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 
spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
7. Jeżeli złożono ofertę, 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 2020 r., 
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poz. 106 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. 
8. W ofercie, o której mowa w pkt 13 ppkt c dział X 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. 

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.   
10. Zamawiający poprawi w ofertach: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 

11.  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia w zakresie przedmiotu umowy określonego                                                  
w dokumentacji przetargowej. 
XX. Istotne zmiany w Umowie 
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, 
uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,                                          
w szczególności wstrzymanie dostawy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin dostawy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak 
niż o okres trwania tych okoliczności. 
c) zmiany spowodowane zmianę stawki podatku VAT. 
d) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć, w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-
590). 
XXII. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Kalsku, Kalsk 91, 66-100 Sulechów, tel.: 68 385 20 91, e-mail: sekretariat@lodr.pl; 
 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (w skrócie LODR) wyznaczył Inspektora ochrony danych 

osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych Pani/Pana danymi 

mailto:sekretariat@lodr.pl
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osobowymi; dane kontaktowe, adres e-mail: 68 385 20 91 wew. 341, tel. kom. 513 978 936, lub 
poprzez e-mail: iod@lodr.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 26.09.2001r.;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, 
jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

 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; 
− 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. b i c 
RODO.  
 

Załączniki do SWZ: 
 

Załączniki do SWZ: 
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia   
Załącznik nr 2 –  Specyfikacja techniczna wykonania i obmiaru robót (STWiOR ) 
Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 6 - Formularz oferty 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące przynależności/braku przynależności do  
                          grupy kapitałowej. 
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