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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa  

w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 poz. 1129 t.j.) 

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zieliniec 

 

 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE 

ZNAK SPRAWY: FEZP.271.8.2022 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

GMINA KOŁACZKOWO 

Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

tel. (61) 438 03 30, fax. (61) 438 53 25 

NIP: 789-17-07-330 

https://www.kolaczkowo.pl 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) 

 

Kołaczkowo, dn. 08.09.2022 

         Zatwierdził 
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Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w  
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Rozdział I 

Instrukcja dla Wykonawców 

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ 

STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

 

Nazwa Zamawiającego 
 

Gmina Kołaczkowo 

Adres Zamawiającego 
 

Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 

Numer telefonu 
 

61 438 03 30 

Adres poczty elektronicznej 
 

ug@kolaczkowo.pl, fundusze@kolaczkowo.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego 
 

https://bip.kolaczkowo.pl/ 

Adres strony internetowej, na której 
udostępniany będzie SWZ, zmiany i 
wyjaśnienia treści oraz inne dokumenty 
związane bezpośrednio z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia. Strona, za 
pośrednictwem której złożyć należy ofertę 

https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo 

3. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: FEZP.271.8.2022 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

4. TRYB POSTĘPOWANIA 

 4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.). 

 4.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to 

rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 4.1. 

4.3 Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 1) Biuletyn Zamówień Publicznych 2022/BZP 00338792/01, data publikacji 08.09.2022r. 

 2) platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo  

 3) strona internetowa Gminy Kołaczkowo http://www.bip.kolaczkowo.pl, zakładka 

„Zamówienia publiczne” 

 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zieliniec 

 

5.2. Wspólny słownik zamówień CPV 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
45233140-2 Roboty drogowe 

mailto:ug@kolaczkowo.pl
mailto:fundusze@kolaczkowo.pl


 

 

 4 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

„przedmiotem zamówienia” lub „projektem”. 

  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

Nie dokonano podziału zamówienia na części.  
Zakres zamówienia jest mały i przyjazny dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Brak 

podziału zamówienia na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania 

się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. 

 

5.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie 

drogi gminnej w miejscowości Zieliniec o długości ok. 978 m. Działka nr 37 i dz. nr 109 obręb 

Zieliniec. 

W zakres prac wchodzi: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej – uzupełnienie 

ubytków w istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej w betonu 

asfaltowego; umocnienie poboczy kruszywem łamanym; odtworzenie istniejącego oznakowania 

pionowego. 

 

 Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia 

przy pomocy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz opracowaniu technicznym. 

Zamawiający załącza przedmiar, który jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia i wyceny 

oferty i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 5.3. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze 

robót wskazano pochodzenie wyrobów to służy to jedynie określeniu standardów cech 

technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób 

spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż 

określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych 

spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz 

posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w 

dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 5.4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 5.5.  Zamawiający nie wymaga/nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 5.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (przekazanie 100% 

realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcy narusza przepisy Ustawy Pzp). Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 

 5.7. Zamawiający wymaga żeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnił na podstawie umów o 

pracę wszystkie osoby o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, wykonujące przy realizacji tego 

zamówienia czynności wymienione w przedmiarze robót. 

 5.8. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby o których 

mowa w pkt. 5.7. 
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 5.9.  Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których 

mowa w pkt. 5.7. zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o 

których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

 

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1. Termin zakończenia robót: 40 dni od dnia podpisania umowy.  

 6.2.  Termin ostatecznego odbioru: 54 dni od dnia podpisania umowy. 

 6.3.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego na 14 dni przed terminem o którym mowa w 

pkt.6.2 

 

 7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 

 

 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

7.2. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 

zamieszkania; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów - nie dotyczy; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy 

  

 7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/ konsorcja): 

1) warunek określony w pkt 7.2. ppkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców, jeśli dotyczy  

 

 8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

 

 8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 

ust.2  ustawy Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w 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) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania stwierdzenia przestępstwa pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 
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e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa; 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym 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) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

     - lub za odpowiedni czyn zabroniony określonych 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 komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

207 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty i wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

7) dodatkowo zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

wyklucza się:  

 

a) 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;  
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b) 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;  

c) 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.  

UWAGA: Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w 

konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, 

podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

 8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 

ust.2  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. 

 8.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.2., zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli 

wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.2., jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 8.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 8.5. Zamawiający ocenia, 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, o których mowa w art. 

110 ust.2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę. 

 

   9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ 

WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

 

 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że 

Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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 9.2.  Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.1., składane jest w formie elektronicznej 

to jest opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2. 

 9.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1., 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. 

 9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

 9.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia 

 9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 

lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu o którym mowa w lit. a), składa  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 

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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

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

dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 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 z zastrzeżeniem terminów, 

o których mowa powyżej. 

 b) oświadczenie 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, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
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lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 9.8. 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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

środków  w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1. (Formularz 3.1. i 3.2). 

 9.9. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1., lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 9.10. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

  

 10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 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. 

 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

 

 11. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

  

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w tym oferty, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,  

przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (zwanej dalej 

jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo  

11.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

11.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.  
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b) stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:  

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

11.4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia 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 Platformie, tj.:  

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

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

2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

11.5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków , zawiadomień, zapytań 

oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

11.6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

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

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

„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

do konkretnego Wykonawcy.  

11.7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie.  

11.8. 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. 

11.9. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

11.10. 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. 

11.11. 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.  

http://platformazakupowa.pl/
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11.12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

11.13. 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.  

11.14. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

11.15. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

11.16. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

11.17. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

11.18. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

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. 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYJAŚNIENIA I 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

a) w sprawach merytorycznych:  

Pan Dariusz Leszczyński – inspektor ds. inwestycji, tel. +48 61 438 03 42, 

2) w sprawach proceduralnych:  

Pani Marta Błaszczyk - inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych, 

tel. +48 61 438 03 36. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na 

stronie dotyczącej danego postępowania.  

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień za pośrednictwem Platformy niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert 

polegających negocjacjom pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo 

ofert podlegającym negocjacjom.  

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegającym 

negocjacjom.  

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert.  
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6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ .  

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ.  

 

 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

13.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert  i trwa do 15.10.2022r. 

 13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed upływem terminu 

związania ofertą określonym w pkt. 13.1. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 13.2., wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14.3. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane odpowiednio:  

1) formularz oferty - przygotowany zgodnie z załączonym wzorem,  

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz 

3.1. i formularz 3.2.; stanowi oświadczenie dot. odpowiednio: 

a) Wykonawcy; 

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze 

wspólników spółki cywilnej; 

c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się 

wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy); 

4) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych 

dokumentów przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza 

to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo . 
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Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. 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.  

5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy konsorcjum, spółki cywilnej); 

 

14.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

14.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

14.7.  Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony 

w odrębnym pliku. 

14.8. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

platformazakupowa.pl 

14.9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj 

ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

14.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14.11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

 

 

 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania 

do dnia  16.09.2022 do godz. 10:00.  

15.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

15.3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

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

pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 

przesłanych za pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp gdzie 
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zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

15.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona.  
 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. 2020r. poz. 1913 ), jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz jednocześnie 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu 

powinny  

być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym pliku, dokumencie  

elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. 

Przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: „TAJEMNICA”. W przypadku treści dokumentu czy 

informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane 

przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w 

którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

OTWARCIE OFERT  
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 16.09.2022r. 

godz. 10:15 

2. 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, udostępni na Platformie na stronie postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo w sekcji „Komunikaty” 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. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona po terminie składania ofert.  

6. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców przy użyciu systemu teleinformatycznego 

przez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

16.1.  Cena ma charakter ryczałtowy, o którym mowa w art. 632 kodeksu cywilnego.  Zgodnie z 

tym przepisem przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w 
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czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu tych prac. Wynagrodzenie 

obejmuje zatem wszystkie koszty związane z realizacja robót objętych dokumentacją projektową a 

także ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja 

przedmiotu umowy. 

 16.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SWZ, podając: stawkę VAT, cenę 

netto, cenę brutto. 

 16.3. Cena podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i 

powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 

 16.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III niniejszej SWZ.  

16.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

 16.6. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w 

toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

 16.7.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku., wskazania stawki 

podatku od towarów lub usług, która zgodnie z wiedzą będzie miała zastosowanie. 

 

17. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

1)  cena (C) – 60 pkt 

2)  okres gwarancji (g)  – 40 pkt  

 Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

   C  = Cmin : Co x 60 pkt 

 gdzie:   C  – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

    Co    – cena brutto oferty ocenianej 

 

 Kryterium „Okres gwarancji”  

 

 Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez 

Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej gwarancji na przedmiot umowy. 

Zamawiający wymaga minimum 36 m-cy gwarancji, jednak nie więcej niż 60 m-cy.  

 

Lp Okres gwarancji Liczba punktów 

1 60 m-cy 40 pkt 

2 48 m-cy 20 pkt 

3 36 m-cy 0 pkt 
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 Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni oświadczenia o długości gwarancji 

 przyjmuje się, iż wynosi ona 36  m-cy. 

 

 

 17.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

 Pkt  = C + G  

 gdzie Pkt = suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

 

 17.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 17.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w  sposób, o którym mowa w pkt. 17.3., 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 17.5. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa 

w art. 255 ustawy Pzp, t.j.: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie; 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

6) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie 

podlegającej unieważnieniu umowy; 

7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp. 

 17.6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione.  

 17.7. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 17.8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu postępowania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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 17.9. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 

oferty. 

 17.10. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 

postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

18. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT 

 18.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

18.2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 

1) dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i  wykluczy 

każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki 

wymienione w pkt. 8; 

2) dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia , że zachodzą 

okoliczności: 

a) została złożona po terminie składania ofert 

b) została złożona przez wykonawcę: 

− podlegającego wykluczeniu postępowania lub 

− niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 

− który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy 

Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego  lub innych 

dokumentów lub oświadczeń; 

c) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 

f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

h) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

i) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; 

j) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

k) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,; 

l) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

m) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 

n) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, 

o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,; 
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o) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia; 

p) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować winny sposób; 

q) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której 

mowa w art.33 ust.4 ustawy z dnia 5lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 

poz.1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo 

narodowe; 

 18.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 

wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem pkt. 19.5. dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

 18.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

 18.5. Zamawiający poprawi w ofercie  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17. 

 19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania wykonawców, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

 19.3. Zamawiający udostępni informacje o których mowa w pkt. 19.2 ppkt 1 na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kolaczkowo 

 19.4.   W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana ma siedzibę poza 

terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie przez oddział zarejestrowany na terytorium RP 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 

 19.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 

przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez 

Zamawiającego). 
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 19.6.  W przypadku niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia przed zawarciem umowy, 

umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium (w 

przypadku formy pieniężnej – wraz z odsetkami), ulegnie przepadkowi 

 19.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą szczegółową zawierający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót 

(dokładny opis i ilość robót). Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena 

powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys ofertowy będzie 

stanowił dokument pomocniczy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź 

Zamawiającego, lub  w celu wyceny robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

 19.8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć i uzgodnić 

Harmonogram Robót. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu 

realizacji Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń nowy 

Harmonogram Robót, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. Wykonawca 

zobowiązany jest opracować harmonogram z uwzględnieniem kwartalnych odbiorów płatności 

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 20.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 

1) pieniądzu (wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: PBS Września oddział Kołaczkowo 36 9681 0002 1100 0143 0011 0353) 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,  

z tym że poręczenie 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.  

 20.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 20.3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad 

treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na 

zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych 

dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. 

 20.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w Tomie II SWZ.  

 

 21. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  OKREŚLONE SĄ W  TOMIE II SWZ. 

 

22.      POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 22.1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX tej ustawy. 

Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 22.2.  Odwołanie przysługuje na: 

 1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechania czynności, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

 22.3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada 

go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku –numer winnym właściwym 

rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku 

wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników  

 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołania wniesione w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 22.5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony  w lit. a) powyżej. 
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w BZP lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1) i 2) wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia  

o wyniku postępowania. 

 22.6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

 22.7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w  placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

 22.8. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy 

Działu IX ustawy Pzp. 

 

23.  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  

 23.1. Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE 

L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych 

jest Wójt Gminy Kołaczkowo, e-mail: ug@kolaczkowo.pl, tel. 614380330 

   Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl 

 23.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

 23.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu 

terminu do ich wniesienia.  

 23.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 

udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

 23.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP. 
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 23.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 23.7. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 23.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora danych osobowych m.in. Portal PZP Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów,  

 23.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 23.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 

dane osobowe, ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym  

Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  skorzystanie z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani 

zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

 23.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

 23.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku  

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

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

 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z 

uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 23.13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych 

lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 
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realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności 

do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.  

 

 

 

Rozdział 2 

 

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Rozdział 3 

Formularz 3.1.   Oświadczenie Wykonawcy obraku podstaw do wykluczenia z   

   postępowania 

Formularz  3.2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
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