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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Gmina Stare Czarnowo 

ul. Św. Floriana 10 

74 – 106 Stare Czarnowo 

NIP: 858-173-34-28 

tel. 91 485 70 20 

fax. 91 485 70 60 

adres strony internetowej: www.stareczarnowo.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia): platformazakupowa.pl 

 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych. 

3. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówienia (CPV): 

 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby; 

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

45232452-5 - Roboty odwadniające; 

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg; 

45112730-1 - Roboty wykończeniowe; 

45233221-4 - Malowanie nawierzchni; 

45233330-1 - Fundamentowanie ulic; 

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kołbacz” 

 

http://www.stareczarnowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem 

rozbudowę istniejącej drogi osiedlowej na działce nr 43/152 obręb Kołbacz gmina Stare Czarnowo 

wykonanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a zamawiający zobowiązuje się do dokonania 

wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 

w szczególności do przekazania terenu budowy, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. 

2. Zakres robót obejmuje: 

1) przebudowę oraz przełożenie istniejących sieci wodnokanalizacyjnych w granicach pasa 

drogowego nowobudowanej drogi; 

2) budowę drogi na odcinku 1 w ciągu ul. Szarych Mnichów (przebieg wschód-zachód) 

- od przedszkola do garaży na końcu ulicy drogi gminnej, o przekroju dwupasowym 

z obustronnymi miejscami do parkowania w układzie prostopadłym i równoległym; 

3) budowę drogi na odcinku 2 w ciągu ul. Szarych Mnichów (przebieg południe-północ) 

- od przychodni ośrodka zdrowia do osiedlowej pętli do zawracania przy bloku mieszkaniowym 

nr 2A i 2B drogi gminnej o przekroju dwupasowym z dwustronnymi miejscami do parkowania w 

układzie prostopadłym i równoległym; 

4) budowę drogi na odcinku 3 – nowego łącznika w przebiegu południe - północ - od „ślepego” 

odcinka ul. Szarych Mnichów do drogi wojewódzkiej nr 120, w postaci drogi gminnej 

o przekroju dwupasowym z jednostronnymi miejscami do parkowania w układzie równoległym; 

5) budowę (odcinka 4) drogi gminnej z miejscami do parkowania w układzie prostopadłym 

na terenie przychodni ośrodka zdrowia (dz. nr 43/135); 

6) budowę (odcinka 5) drogi gminnej z miejscami do parkowania w układzie prostopadłym 

pomiędzy szkołą a punktami handlowymi przy ul. Szarych Mnichów (dz. nr 43/149); 

7) przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowych przykanalików włączeniowych 

do studni kanalizacji deszczowej; 

8) przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą gminną, oraz 

budowę kanału technologicznego dla telekomunikacji, a także wykonanie przed przebudową 

pomiarów kontrolnych pojemności kabla, a po przebudowie pomiarów końcowych pojemności 

kabla, zaś dla kabli światłowodowych wykazać pomiar reflektometrem; 

9) zabezpieczenie istniejących przewodów energetycznych; 

10) wyregulowanie do poziomu nawierzchni drogi, parkingu lub chodnika, istniejących włazów 

zaworów gazowych, wodociągowych i studni kanalizacyjnych; 

11) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (zakres wycinki wg załączonego wykazu 

zieleni do wycinki), oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów pozostających w 

sąsiedztwie z planowaną inwestycją, które nie są przeznaczone do wycinki; 
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12) uzyskanie od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia 

na przeprowadzenie badań archeologicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji, oraz 

prowadzenia prac ziemnych pod bezpośrednim nadzorem archeologicznym; 

13) wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu; 

14) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

15) zawiadomienie w imieniu Zamawiającego, właściwego organu nadzoru budowlanego 

o zakończeniu budowy i uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu ww. organu, 

a w przypadku zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji, uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych 

do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym, 

określonym w przekazanej dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (roboty 

budowlane i wbudowane wyroby budowlane) nie mniej niż 36 miesięcy, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. (Uwaga: termin gwarancji podlega ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert). 
 

ROZDZIAŁ 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

1. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane 

czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: 

1)  Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, w tym: odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych, usunięciem drzew lub krzewów, zdjęciem warstwy humusu, rozbiórką 

elementów dróg, przebudową kablowych linii energetycznych, przebudową kablowych linii 

telekomunikacyjnych, przebudową podziemnych linii wodociągowych przebudową kanalizacji 

sanitarnej. 

2) Prace związane z robotami ziemnymi, w tym: wykonaniem wykopów, wykonaniem nasypów. 

3) Prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego, w tym wykonaniem kanalizacji 

deszczowej i regulacją urządzeń podziemnych. 

4) Prace związane z wykonaniem podbudowy drogi, w tym: z wykonaniem warstw odsączających 

i odcinających, z wykonaniem podbudów i podłoża ulepszonego. 

5) Prace związane z wykonaniem nawierzchni, w tym: nawierzchni z betonu asfaltowego i z kostki 

brukowej betonowej. 

6) Prace związane z wykonaniem robót wykończeniowych, w tym z umocnieniem 

powierzchniowym skarp, rowów i ścieków. 
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7) Prace związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: z oznakowaniem 

poziomym, z oznakowaniem pionowym, z ogrodzeniami dróg. 

8) Prace związane z wykonaniem elementów ulic, w tym: krawężników betonowych, chodników 

z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych, wjazdów i wyjazdów z bram. 

9) Prace związane z wykonaniem innych robót, w tym parkingów i zatok. 

10) race związane z obsługą sprzętu w tym w szczególności: samochodów dostawczych 

i ciężarowych oraz przyczep i naczep samochodowych, samochodów samowyładowczych, 

żurawi budowlanych i samochodowych, podnośników, wciągarek, dźwigników, wciągników, 

koparek, ładowarek, spycharek kołowych lub gąsienicowych, betoniarek, równiarek, wytwórni 

masy (otaczarek), układarek, rozsypywarek, skrapiarek, szczotek i urządzeń czyszczących, 

walcy, zagęszczarek, ubijaków, płyt wibracyjnych, wibratorów, urządzeń do wykonywania 

przecisków, igłofiltrów i agregatów pompowych, pomp, przewoźnych zbiorników na wodę, 

prościarek i zgrzewarek do rur, młotów pneumatycznych, wiertnic, pił, rębaków, frezarek, 

śrutownic, malowarek, agregatów prądotwórczych, spawarek, sprężarek, dmuchaw, mierników, 

mostków kablowych i zabezpieczeń, szpadli, młotków, sprzętu drobnego itp. 

z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. 

2. Poprzez złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu każdy wykonawca zobowiązuje 

się do wykonywania opisanego obowiązku zatrudniania na umowę o pracę. 

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone 

w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ 5. WIZJA LOKALNA 

1. W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji usługi 

zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość dokonania 

wizji lokalnej. 

2. Nieskorzystanie z możliwości odbycia wizji lokalnej wyklucza ewentualne roszczenia wykonawcy 

z tytułu błędnego skalkulowania ceny i nie skutkuje odrzuceniem oferty. 

3. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca. 

4. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń podczas wizji nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne pytania 

należy kierować do zamawiającego zgodnie z przyjętym przez zamawiającego sposobem 

komunikacji, o którym mowa w rozdziale 12 SWZ. 

5. Wizja lokalna będzie mogła mieć miejsce w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00 - 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zamawiającym przed terminem wyznaczonym 

na składanie ofert. 
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6. Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej powinien zostać przesłany elektronicznie przy użyciu 

Platformy Zakupowej, zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale 12 SWZ. We wniosku 

należy wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w wizji lokalnej. 

7. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej, zgodnie z pkt. 5,informując wykonawcę o powyższym 

elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej. 

 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, 

ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I UDZIELANIA ZALICZEK 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

 

ROZDZIAŁ 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót: 

1) Termin przekazania terenu budowy: do 21 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 

2) Termin wykonania robót: 270 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu przejęcia. 

 

ROZDZIAŁ 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w ust. 11, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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2) uprawnień do wykonywania 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 uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli 

wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 roboty budowlane 

polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 

1.000.000,00 złotych brutto każda. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać 

spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują albo będą dysponować: 

• minimum jedną osobą kierownika budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń oraz minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika 

budowy podczas realizacji inwestycji o wartości 1.000.000,00 zł, liczone od dnia uzyskania 

uprawnień. Doświadczenie Kierownika Budowy stanowi kryterium oceny ofert. 

• minimum jedną osobą kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie wyższe 

i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

• minimum jedną osobą kierownika robót wodno-kanalizacyjnych, posiadającą wykształcenie 

wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej 

bez ograniczeń. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać 

spełniony przez jednego wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, 

z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, oraz wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z 

ustawą Pzp. 
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4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w rozdziale 9 SWZ. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

8. Udostępnienie zasobów: 
1) 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów.  

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SWZ oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

9. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
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1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. - w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

10. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

13. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13 pkt. 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
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ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA 

I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wstępnie potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 1, które należy załączyć 

do oferty: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 

ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do SWZ 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa 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, 

Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie 

z załącznikiem nr 2a do SWZ 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 

powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
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podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe: 

a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej; 

c. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, 

o których mowa w powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 

tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający 

może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p.  

d. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony 

przepisami prawa cywilnego. 

e. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stosuje się postanowienia pkt. 6 c i d. 

f. Zaleca się załączenie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.   

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w trakcie 
postępowania, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie: 

1) Wykaz robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny 

wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie 

z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

2) Dowody określające czy te roboty budowlane (wskazane w wykazie robót budowlanych) zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

3) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za, 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.  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Warunek 

zostanie uznany za spełniony jeśli będzie go spełniał co najmniej jeden wykonawca.  

4) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

– załącznik nr 5 do SWZ; 

5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - składa dokument 
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lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałby 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków 

(art. 274 ust. 4 ustawy Pzp). 

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

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

i aktualność. 

8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, 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. z 2020 roku, poz. 2415). 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ, 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. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie 

jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zgodnie z treścią 

Formularza ofertowego.  

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 10. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

zgodnie z art. 60 ustawy Pzp i art. 121 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 

3. W przypadku przewidywanego przez wykonawcę powierzenia do wykonania części zamówienia 

podwykonawcy należy w ofercie podać, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował 

podwykonawca oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.. W przypadku, 

gdy wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcy, należy 

w formularzu oferty zamieścić informację "nie dotyczy". 

 

ROZDZIAŁ 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł 
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 

2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach bankowych, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Stare Czarnowo w Banku Spółdzielczym w Chojnie oddział Stare Czarnowo: Nr rachunku 47 9370 

1059 0500 0390 2005 0005 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu na budowę drogi gminnej 

w miejscowości Kołbacz”, przed upływem terminu składania ofert. 
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5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio 

do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 

lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 

dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
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ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane były za pośrednictwem: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

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

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z wykonawcami: 

jjendrzejczak@stareczarnowo.pl. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał 

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 

go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających 

zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla zamawiającego 

i wykonawców. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
mailto:jjendrzejczak@stareczarnowo.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, 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. ZALECENIA: 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp  

.numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 

służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1. 

9) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików. 

10) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Zamawiający związany jest ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22 grudnia 2022 r. przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach 

m.in. art. 307 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

2. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, 

kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz 

dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 formularza składania oferty lub wniosku 

(po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

https://platformazakupowa.pl/
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3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem 

nieważności, w: 

a) formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza 

złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym - art. 781 § 1 k.c.). 

b) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie 

z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.). 

4. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia 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”. 

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 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. 

8. 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 

9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 

że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

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

to maksymalnie 500 MB. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 

dokument. 

15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 14, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 14, może dokonać również notariusz. 
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18. Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione 

przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej. 

20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 18, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 

które każdego z nich dotyczą, 

2) przedmiotowego środka dowodowego - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) pełnomocnictwa - Mocodawca. 

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 18, może dokonać również notariusz. 

22. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu 

do oryginału. 

 

ROZDZIAŁ 15. SKŁADANIE OFERT 

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

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23 listopada 

2022 r. do godziny 10:00. 

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

3. Po wypełnieniu formularza oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 

przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

ROZDZIAŁ 16. OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 23 listopada 2022 r. 

o godzinie 10:00. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 

 

Uwaga! Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert 

w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

ROZDZIAŁ 17 KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, zamawiający dokona oceny ofert 

na podstawie następujących kryteriów: 

 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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1) cena - 60 % (60 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 60 pkt 

 

Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru: 

 Najniższa cena oferty  

(spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu) 

 

Kryterium cena (pkt) = ------------------------------------------- x 60 

 Cena badanej oferty  

2) okres gwarancji – 30% (30 pkt) 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 30 pkt 

 

Punktacja ofert odbędzie się wg wzoru: 

 Okres gwarancji badanej oferty  

Kryterium gwarancja (pkt) = ------------------------------------------- x 30 

 Najdłuższy okres gwarancji 

(spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu) 

 

 

UWAGA: 

Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego 

robót. 
Okres gwarancji obejmuje wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby budowlane. 

Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy. 

Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 m-cy. 

 

W przypadku braku podania przez wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że wykonawca 

zaoferował minimalny termin gwarancji tj. 36 m-cy i taki termin zostanie uwzględniony w umowie 

z wykonawcą. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium 

„termin gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei w umowie z wykonawcą zostanie 

uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy. 

Wykonawca podaje termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu 

w niepełnych miesiącach np. 36,5 mc-y, zamawiający dokona zaokrąglenia w dół uznając, 

że wykonawca zaoferował 36 m-cy. 
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3) doświadczenie kierownika budowy - 10% (10 pkt). 

W tym kryterium oferta może uzyskać max 10 pkt. 

 

Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie wykazanego przez 

wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) doświadczenia osoby skierowanej 

do realizacji zamówienia (nabytego po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 

SWZ) w pełnieniu funkcji kierownika budowy na robotach o wartości kontraktowej nie mniejszej 

niż 1.000.000 zł brutto, według wytycznych wskazanych w tabeli: 

 

 

Doświadczenia kierownika 
budowy 

Lata doświadczenia 
termin od - do 

(suma okresów, w których osoba 
faktycznie wykonywała funkcje 

kierownika budowy) 

Liczba punktów 

doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy 

na robotach o wartości 
kontraktowej nie mniejszej niż 

1.000.000 zł brutto 
 

(nabyte po uzyskaniu uprawnień 
o których mowa w rozdziale 8 

ust. 2 pkt 4 SWZ) 

5 lat doświadczenia (wymagane na 
warunek udziału w postępowaniu) 0 pkt. 

powyżej 5 lat do 7 lat doświadczenia 3 pkt 

powyżej 7 lat do 8 lat doświadczenia 5 pkt 

powyżej 8 lat do 9 lat doświadczenia 7 pkt 

powyżej 9 lat doświadczenia 10 pkt 

 
Uwaga: 

1. Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów, jeżeli wykonawca w sposób niebudzący 

wątpliwości wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia (pełnienia funkcji kierownika 

budowy) posiada doświadczenie jw. Aby wykazać ww. doświadczenie wykonawca zobowiązany jest 

określić w formularzu ofertowym (wykazie wskazanym w ust. 9): 

Imię i nazwisko kierownika budowy, 

Nazwę inwestycji, 

Nazwę Inwestora inwestycji (zamawiającego), 

Wartość kontraktową inwestycji, 

Funkcję pełnioną przez wykazywaną osobę na inwestycji, 

Czasookres pełnienia ww. funkcji na inwestycji - od (m-c/rok) – do (m-c/rok). 
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2. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę doświadczenia realizowanego przed dniem wydania 

uprawnień o których mowa w rozdziale 8 ust. 4 pkt 2 SWZ. 

3. Zamawiający nie będzie punktował minimalnego doświadczenia 5 lat, które jest wymagane 

dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 4 pkt 2. 

4. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku powołania się przez wykonawcę na zasoby innych 

podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu niedopuszczalne jest 

punktowanie doświadczenia podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca. W takim 

przypadku wykonawca w kryterium doświadczenie Kierownika budowy otrzyma 0 pkt.  

5. Zamawiający, sumując lata doświadczenia nie będzie brał pod uwagę inwestycji, których terminy 

realizacji nakładają się. Tym samym niedopuszczalne jest sumowanie doświadczenia 

przy wykonywaniu zadań w tym samym czasie tj. (podwójne wliczanie ich do okresu doświadczenia 

osoby). 

6. W przypadku, gdy wartość kontraktowa robót wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający 

przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty 

wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed 

wszczęciem postępowania. 

7. W sytuacji braku wypełnienia wykazu zawartego w formularzu ofertowym (ust. 9 w załączniku 

nr 1 do SWZ) oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „doświadczenie kierownika 

budowy” otrzyma 0 pkt. Zamawiający uzna, że kierownik posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe 

w realizacji robót, polegające na budowie lub przebudowie drogi, drogi rowerowej, ciągu jezdno-

pieszego, liczone od dnia uzyskania uprawnień. 

8. Zamawiający wskazuje, iż nie będzie wzywał do wyjaśnienia czy uzupełnienia informacji (danych) 

wskazanych w wykazie. Tym samym na wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia informacji 

(danych) w sposób rzetelny, zgodnie z wytycznymi opisanymi w ust. 1. Przedstawienie informacji 

(danych) w odmienny sposób niż wymaga tego zamawiający czy też brak podania pełnych danych, 

może skutkować niezaliczeniem danego okresu do lat doświadczenia kierownika budowy. 

 

ROZDZIAŁ 18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest opracować 

i przedłożyć zamawiającemu przed zawarciem umowy w formie pisemnej opatrzony podpisami 

wykonawcy kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilości i cen 

jednostkowych ustalonych przez wykonawcę. Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji 

Projektowej oraz będzie stanowił uszczegółowienie wynagrodzenia wykonawcy. Kosztorys 

ofertowy musi obejmować cały przedmiot zamówienia opisany w SWZ. Z uwagi na ryczałtowy 

charakter zamówienia kosztorys nie będzie przedmiotem porównania i oceny. Błąd w kosztorysie 
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lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia wykonawcy od pełnego wykonania zakresu 

rzeczowego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji projektowej. 

2. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku 

ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót dostarczony przez 

zamawiającego jest materiałem pomocniczym do obliczania ceny ofertowej. Wykonawca 

nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar 

nie zawierał wszystkich elementów opisanych w dokumentacji projektowej czy SST. Cena ofertowa 

musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne 

do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3. Podana przez wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), oraz 

obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) 

wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

6. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 

z zasadami rachunkowymi. 

7. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN i obejmować wszelkie koszty, upusty, związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu zakresu prac obciążają wykonawcę 

zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może 

zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie. 

2. Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie 

niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 

PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 

internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl 

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni 

z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. 

ROZDZIAŁ 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny 

brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienia zabezpieczenia w następujących formach: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

http://www.nbp.pl/
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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. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami umowy oraz art. 453 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY. 

1. Istotne warunki umowy zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 16 projektu umowy oraz 

w zakresie określonym w art. 454-455 stawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcom oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

 

ROZDZIAŁ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

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: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo 

(zwanym dalej „UG”) z siedzibą: ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo jest: Wójt Gminy Stare 

Czarnowo (zwany dalej „ADO”); 
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2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania UG, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w UG, pod adresem e-mail: 

iod@stareczarnowo.pl, tel. (91) 485 70 20; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Kołbacz”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

4) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na budowę drogi 

gminnej w miejscowości Kołbacz; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) upoważnieni pracownicy administratora, 

c) kancelarie prawne, świadczące usługi prawne administratorowi, 

d) instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami; 

e) w przypadku realizacji umowy – pracownicy zamawiającego oraz inne podmioty zatrudnione 

przez zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy; 

6) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają 

umowy. 

7) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących 

jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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. 

 

ROZDZIAŁ 25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

Załącznik nr 2a 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Załącznik nr 3 Wykaz usług (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego). 

Załącznik nr 4 Wykaz osób (dostarczyć na odrębne wezwanie zamawiającego). 

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 Projekt umowy. 

Załącznik nr 7 Dokumentacja budowlana. 

 


