
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU 
ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław 
tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41 
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
NIP 792-18-05-529  regon 650903227 

http://pzdjaroslaw.pl/ 
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych   o jakich stanowi art. 3 
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp na 

wykonanie usługi  pn. 

 

"Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK)  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

 

 

Termin składania ofert : 13.06.2022 r.. do godz. 9:00 

Termin otwarcia ofert: 13.06.2022 r. o godz. 9:05 

TZO: 12.07.2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 
ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw 

 
 
 
 

Numer postępowania:  ZP.271.1.12.2022 
 

                                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          

 
Jarosław, czerwiec 2022r. 
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Część 1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 
       Adres internetowy: http://www.pzdjaroslaw.pl/ 
       Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
        Numer telefonu:  +48 16 621-64-49 wew. 20-27      
        Numer faksu:      +48 16 621-64-41   
         godziny urzędowania:  poniedziałek- piątek: od  7

 00
 do  15

00
. 

2. Ochrona danych osobowych 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119       
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd  Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 

37-500 Jarosław, telefon: 16 621 64 49 
  2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 
iodpzdjaroslaw@onet.eu 
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
  6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
  7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 
 8) posiada Pani/Pan: 
    a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                    
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 
    b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych       
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 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;  
 9) 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. c RODO;  
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Część 3.  Tryb udzielenia zamówienia- źródła finansowania 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy P.z.p. oraz 
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy 
p.z.p.  
4. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w 
Jarosławiu. 
5. Zamawiający   przewiduje   możliwość   unieważnienia   postępowania   o   udzielenie zamówienia na podstawie art. 
310 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o  

http://www.pzdjaroslaw.pl/
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   których mowa w art. 94 p.z.p.   
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Ze względu na zakres prac, niezasadnym jest dzielenie zamówienia na części, gdyż wpłynęłoby to na 
podniesienie kosztów i koordynację prac z następujących względów: 
  1) Wykonanie zamówienia związane jest z wykonaniem projektu budowlanego, który stanowi całość 
      z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 
  2) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie prac 
     groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością 
     za poszczególne elementy prac wykonywanych przez różnych wykonawców. 
   3) Przy tego typu pracach wykonywanych przez różnych wykonawców opóźnienie jednego z wykonawców 
wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych elementów prac projektowych – zależnych od 
terminowego wykonania prac przez innego wykonawcę. 
Reasumując, zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby 
nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. 
Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia 
podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 
Zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub 
średnich przedsiębiorstw. 
11. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie usług przez 
projektantów (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą  wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
osoby fizyczne prowadzące  działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 
12. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia zawarte są w dalszej części SWZ Załącznik Nr 8  Projekt Umowy.  

Część 4.  Opis przedmiotu zamówienia 

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
opinii, zezwoleń, zgłoszeń, postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, opracowań i projektów pozwalających 
na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  
"Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 

2. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o 
ustawę Prawo zamówień publicznych. Wykonawca opisze w Dokumentacji projektowej technologię robót oraz 
materiały, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji, zgodnie 
z wymogami ustawy   Prawo zamówień publicznych, w tym jej art. 99. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania 
zaproponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, a jeżeli nie jest to możliwe ze 
względu na specyfikę i nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca 
podaje znak towarowy lub nazwę producenta bądź nazwę wyrobu, to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy 
„lub równoważny” wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności oraz jakimi wymaganymi 
parametrami ona się cechuje.  
3. Projektowany zakres usług swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej   o 
szacunkowej długości  ok. 15 km   w nawiązaniu do projektowanej kładki na rzece San przez Urząd Miasta 
Jarosławia   do "ZEK" w m. Radymno   oraz dwóch kładek pieszo rowerowych na rzece San i Szkło , które  
będą umożliwiać połączenie ruchu pieszych oraz rowerzystów pomiędzy m. Jarosław a m. Radymno.  

Ścieżkę pieszo rowerowa należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, natomiast obiekty należy zaprojektować zgodnie z  aktualnym Rozporządzeniem MTIGM z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Kładki należy zaprojektować uwzględniając istniejące uwarunkowania lokalizacyjne (w tym między 
innymi:  usytuowanie działek przyległych) oraz  z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii 
robót. 
Ponadto na całej długości projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej należy uwzględnić możliwość rozmieszczenia 
małej architektury t.j. oświetlenia, koszy na śmieci, stojaków na rowery , ławki oraz samoobsługowe stacje napraw 
rowerów.   
4. Zakres ilościowy opracowań obejmuje: 

   1)   opis   stanu   istniejącego   wraz  z  dokumentacją   fotograficzną  (przed   rozpoczęciem   prac projektowych) 
      - 2 egz. 

   2) aktualną mapę do celów projektowych - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie  
       PDF i DWG) oraz wypisy z rejestru gruntów,  
   3) przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych  
       materiałów do akceptacji- koncepcja projektowa – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, 
   4) projekt budowlany   - 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. oryginalne będące  załącznikiem do decyzji na  

        realizację inwestycji lub/i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 2 egz. w wersji   elektronicznej (w formacie PDF i  
         DWG). Dotyczy to projektów wszystkich branż obejmujący: 
      a) projekt zagospodarowania terenu, 
      b) projekt architektoniczno-budowlany, 
      c) projekt techniczny. 
   5) Projekt wykonawczy(stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego)  -w 6 egz. dla każdej  
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         branży, w tym: 
    a) cześć opisowo-obliczeniową, 
    b) część rysunkowa,  
    c) projekt zieleni łącznie z nasadzeniami kompensacyjnymi - 6 egz. w wersji papierowej, oraz 2 egz. w wersji  

       elektronicznej (w formacie PDF i DWG) ( jeżeli będzie wymagane), 
   d) projekt stałej  organizacji ruchu - 6 egz. w wersji papierowej, oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie PDF  

       i DWG). 
   e) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót -3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji  

      elektronicznej (w formacie PDF) – dotyczy wszystkich branż. 
    f) przedmiary robót - 3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie ATH, PDF) – dotyczy  

       wszystkich branż.  
    g) kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej (w formacie ATH, PDF) –  

       dotyczy wszystkich branż.  
h) opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia, w tym określenie kat. geotechnicznej, ocenę warunków 
gruntowych, ocenę możliwości posadowienia obiektów, 
 i) inwentaryzację terenu, która stanowić będzie opis dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać 
zwięzłą ocenę stanu istniejących terenów przeznaczonych pod inwestycję, ocenę warunków gruntowych na 
podstawie sporządzonej opinii geotechnicznej wraz z analizą bezpośredniego otoczenia oraz proponowane 
rozwiązania techniczno–funkcjonalne, 
j) w przypadku występowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia urządzeń obcych (w tym 
niezinwentaryzowanych) należy opracować dokumentację związaną z usunięciem kolizji, uzyskać warunki 
techniczne od gestorów sieci (jeśli dotyczy),  

    k) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów do ewentualnego wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji    lub/i decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia budowy  

     (wykonania robót budowlanych), uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia  

       ( jeżeli będzie wymagana) w zależności od przyjętych rozwiązań, w tym: umowy dzierżawy wód dla działek, dla 

których umowy nie zostały zawarte, Operaty wodno-prawne, decyzje wodno-prawne,   decyzje na wycinkę 
kolidującego z zadaniem inwestycyjnym drzewostanem zgody i uzgodnienia z PKP ( jeżeli będą wymagane ), 
wymaganych do  prawidłowego wykonania zadania, 

    l) wszystkie inne materiały w szczególności opinie, uzgodnienia, dokumentacje, pozwolenia, decyzje, nie 
wymienione a niezbędne dla kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z przyjętych rozwiązań 
przez projektanta - 6 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej). 

5.  Pozwolenie wodno-prawne ( jeżeli będzie wymagane). 

      Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 
     1) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku o wydanie pozwolenia wodno- 
            prawnego wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
6. Nadzór autorski 

    Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 7 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki  

    Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 
           1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,  
           2) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych 

błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z 
dokumentacją projektową, 

    3) Wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej 
i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne 
uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie 
zawartych w dokumentacji projektowej, 

   4) Poprawianie błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy  ,  
   5) Nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy , 
   6) Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
       w dokumentacji projektowej, 
   7) Przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 

występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w 
świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie 
zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez 
Zamawiającego, 

   8) W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  
      publicznego  na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż  
      przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, 
  9) Czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z  
        dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, 
   10) Udział, na każde wezwanie Zamawiającego, w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót  
        związanych z realizacją przedmiotowego projektu, 
    11) Udziału w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych, po otrzymaniu pisemnego  
           zawiadomienia Zamawiającego o odbiorze, 
   12)Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji  
        projektowej w trakcie realizacji. 
7. Wymogi formalno-prawne 

 1) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej  powinny być sprawdzone przez osobę  posiadającą  
uprawnienia drogowe oraz mostowe,  
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    2 ) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że zostało 
sprawdzone (uwaga: dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w przepisach prawnych, normach, 
normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu 
przekazania dokumentacji Zamawiającemu ) 

   3) Projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego    wybudowanego 
obiektu. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez   
Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego  

      jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych w okresie 3 lat . 

  4)Ewentualne dodatkowe koszty budowy  wynikające z błędów projektowych, błędów     w przedmiarze robót lub 
wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant, 

8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami . 
9.Jeżeli w trakcie wykonywania  umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane     
   zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej   dokumentacji. 
10. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej  
   ( edytowalnej) na nośniku CD/DVD ( w 2 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały  

   tekstowe takie jak    opisy techniczne, obliczenia, itp. muszą być zapisać w formatach PDF i WORD  ,  przedmiary  i     
kosztorysy  w formacie PDF, oraz umożliwiającym edycję- exel i ath, formularz kosztorysu do oferty w formacie 
PDF oraz umożliwiającym edycję  - exel  i ath, przedmiar robót w formacie PDF, exel i ath , a część rysunkowa w 
formacie PDF i DWG lub DXF . Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań 
projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną 
dokumentację ( wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe, i obliczeniowe, uzgodnienia, 
opinie itp.  

11. Wykonawca na wniosek otrzyma od Zamawiającego upoważnienia do występowania w jego imieniu  
    do poszczególnych organów celem uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód i pozwoleń. 
12.Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie Zamawiającego pod  
     adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. 
13. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 

   Wykonawca zobowiązany jest do: 
 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesięcznych informacji, dotyczących 
stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej, a także do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich 
trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia. Do ww. comiesięcznych informacji 
należy dołączać kopię wniosków wraz z kompletem załączników o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych  
oraz kopie wystąpień o warunki techniczne i uzgodnienia. Kopie powinny być przekazana do Zamawiającego z 
potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia , 
2) Wykonawca jest zobowiązany do stawienie się na każde wezwanie Zamawiającego oraz przedstawienia stanu  
zaawansowania prac projektowych na każdym etapie trwania umowy,  
3) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym  
jego etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności,  
4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami ,  
5) Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji  
składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez 
projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.  
6) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych 
łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje, z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych 
z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, 
wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań, kosztów wykonania dokumentacji wynikających z 
etapowania inwestycji i inne w tym miejscu niewyszczególnione,  
7) W przypadku dezaktualizacji lub utraty ważności mapy do celów projektowych, warunków technicznych, opinii, 
uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich pozyskania/aktualizacji w trakcie obowiązywania umowy.  
8) W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, które wydają 
opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 
poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych jednostek.  
9) Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do udziału w spotkaniach z przedstawicielami władz 
samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi 
stronami, dotyczących spotkań informacyjnych oraz innych uzgodnień związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego (jeśli są konieczne).  
10) Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania oferentów uczestniczących w 
postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, realizowanych na podstawie 
przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie 24 godzin od chwili przekazania zapytania 

Wykonawcy.  
11) reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem  
       ww. dokumentacji projektowej,  
12) uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp., niezbędnych       
      dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac  
       budowlanych   
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  13) nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż  maksymalna  
      ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 10, 
  14) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia  
     niekompletności dokumentacji, 
   15) wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i  
      zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i  
     uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację  inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają)  
     w ramach otrzymanego wynagrodzenia, 
 16) przekazania w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza  uzgodnionego z 

Zamawiającym   projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek.        
 14.) W ramach projektu wstępnego należy między innymi:  

      a) dołączyć plan zagospodarowania terenu  wraz z projektowanym rozwiązaniem wykonanym na mapie z  
          naniesionymi granicami geodezyjnymi działek; 
     b) przedstawić miejsca kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami podziemnymi  naziemnymi oraz innymi  
         elementami mającymi wpływ na przebieg inwestycji; 
     c) dołączyć mapę z inwentaryzacją zieleni kolidującej z inwestycją; 
     d) dołączyć wypisy z rejestru gruntów oraz wskazać właścicieli od których konieczne będzie uzyskanie zgody na  
        wejście w teren w ramach prowadzonej inwestycji; 
     e) przedstawić Zamawiającemu harmonogram wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. 
Zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego Projekt wstępny stanowi podstawę do dalszego 
szczegółowego projektowania i przeprowadzania innych czynności mających na celu uzyskanie innych 
niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień itp.  
15. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie  
wykonywany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie  
trwania procesu projektowego Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji  
projektowej: 
1) pierwsze spotkanie w siedzibie Zamawiającego  po upływie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy, przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych osób, którego głównymi celami są: 
a) prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed 
Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej), 
b) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie  
Zamawiający, 
c) omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
d) uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania;  
2) spotkania robocze poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, oraz  
innych osób, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu,  którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywają się z inicjatywy 
Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 
16.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją, 
71200000-0- Usługi architektoniczne i podobne 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

Część 4.1. Informacja  o zamówieniach , o których mowa w art.214 ust. 1pkt 7 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

Część 5. Wizja lokalna 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych  na miejscu u Zamawiającego.    

Część 6. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców . 
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, 

Część 7. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania  zamówienia  wynosi  do 12 miesięcy  od dnia zawarcia umowy, w tym: 
  1) I ETAP- Projekt wstępny (Koncepcja) wraz z materiałami do uzyskania warunków technicznych, w terminie  
      do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
  2) II ETAP-Kompletna dokumentacja projektowa,  wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń, 

zgłoszeń, postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych,   pozwalających na realizację przedmiotowej 
inwestycji w terminie  do 12 miesięcy  od dnia zawarcia umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy oraz rozliczenia przedmiotu zamówienia 
uregulowane są w Projektowanych postanowieniach umowy   stanowiących  załącznik nr 8 do SWZ. 
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Część 8. Warunki udziału w postępowaniu  

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach  
     określonych w Części 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

   1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - nie dotyczy 
   2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                

z odrębnych  przepisów: - nie dotyczy 
   3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - nie dotyczy 
   4)  zdolności technicznej lub zawodowej :  
       4.1. Dotyczącej Wykonawcy:  

      4.1.1) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, , jeżeli Wykonawca wykaże,   że   
  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedno opracowanie projektowe   dotyczące 
budowy ,przebudowy lub rozbudowy  ciągu rowerowego lub pieszo-rowerowego o dł. min. 1000 m, w 
tym  obiektu inżynieryjnego (most, wiadukt, estakada, kładka) o rozpiętości min. 15 m lub osobno  co 
najmniej jedno opracowanie projektowe    budowy   przebudowy lub rozbudowy ciągu rowerowego lub 
pieszo-rowerowego o dł. min. 1000 m i obiektu inżynieryjnego  (most, wiadukt, estakada, kładka) o 
rozpiętości min. 15m. 

      4.2. Dotyczącej osób ( projektantów) zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia: 

      4.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży drogowej w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności drogowej oraz posiada doświadczenie w wykonaniu co 
najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy przebudowy lub rozbudowy, ciągu                  
rowerowego lub pieszo-rowerowego o dł. min. 1000 m. 

       4.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 
przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży mostowej w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności mostowej oraz posiada doświadczenie w wykonaniu co 
najmniej jednej dokumentacji projektowej    budowy przebudowy lub rozbudowy obiektu inżynieryjnego 
(most, wiadukt, estakada, kładka) o rozpiętości min. 15 m. 

                Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przez jedną osobę w przypadku, kiedy  
                  posiada ona wymagane uprawnienia. 
3. W odniesieniu do warunków dotyczących   kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi 
wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju 
zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w  
  ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach  

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.). 

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodowa, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że  
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 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. 

Część 9. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek  
   z poniższych okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 
  1.1.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
  a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub     
       przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
  b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
  c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca  
       2010 r. o sporcie,  
   d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub    
       przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich  
       pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
  e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie  
      tego przestępstwa,  
  f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15  
     czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na  
      terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 
art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub 
za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Estakada
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82adka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadukt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estakada
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82adka


 8 

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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) 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. 
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

   1) 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; 
  2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość w szczególności 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosowanych dowodów; 
  3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
3.Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w   art.  111 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 
pkt 4-5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

   1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania 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. 
 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.4, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
wykonawcę czynności, o których mowa w ust.4  , nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w 
okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 
U. z 2022 poz. 835). Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 którym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się: 
   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca  
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 u Pzp.  

Część 10. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą . 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: 
    1) wypełniony formularz oferty-   załącznik nr 1 do SWZ, 
    2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 

do   SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem 

dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 
środki dowodowe. 

       Oświadczenie składają odrębnie:  

      a) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim  
          przypadku  oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału  
           w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w  
           postępowaniu;  
      b) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków  
         udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu  
         oraz spełnianie  warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby  
         Wykonawcy.  
    3)Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji  
        innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – załącznik nr 3 do SWZ. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
3. Do oferty Wykonawca załącza również(jeżeli dotyczy):  
   1) Pełnomocnictwo : 

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę 
za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym 
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika.  
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:  
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 
określeniem adresu siedziby,  
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  
4.Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z wymaganiami  
określonymi w Rozporządzeniu 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) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 
2020 r. poz. 2415). 
5.Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Część 11. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego    

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
Wykonawca składa: 
1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.  
369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do 
SWZ. 
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2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  

ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108  
ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka  
zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do 
naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy -   
wg. załącznika nr 11 do SWZ. 
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 

  1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w ust.2 pkt.2  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 

   a) 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 . Dokumenty, o którym mowa w ust.2 pkt.2 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.2 pkt.2  , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje sieje 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 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.  
6. W  celu   potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału w postępowaniu Wykonawca 
składa: 
    1) Wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających czy  
usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa  są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy, lub 
inne dokumenty  - Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SWZ 
  2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia   niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami- Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SWZ. 
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

  1) 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 p.z.p dane umożliwiające  
    dostęp do tych  środków; 
 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o  
      którym mowa w art. 125 ust. 1. 
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
9. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie 
oświadczenia wstępnego.  
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub 
niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na 
dzień ich złożenia.  
11. 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.  
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem  
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
13.Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 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) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych  



 11 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).  

Część 12.  Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 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 doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do SWZ. 

4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 
5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.UWAGA: 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. 
7.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniami , o którym mowa w Części 10 ust. 1pkt.2 i 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu  
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

Część 13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki 
cywilne/Konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania;  
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części 
10 ust. 1pkt.2  SWZ 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 potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących  
wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są    : 
    1) w sprawach proceduralnych : mgr Marcin Cetnarowicz , mgr Robert Dąbrowski– w godz.8 

00
-14

00
,     tel. 16- 

       621-64-49 wew.230 e- mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
    2) w sprawach merytorycznych:   Mariusz Gujda  w godz.8 

00
-14

00
,tel. 16-6216449 wew.225   

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
pod adresem :  https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw  

3. 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, 
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do 
kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub  
powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

mailto:zdjaroslaw@poczta.onet.pl
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania 
i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 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) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
  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. 
7. 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 
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 Prawo 
Zamówień Publicznych. 
9. 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 
Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie 
przedmiotu zamówienia określonego w SWZ mających wpływ na treść przygotowywanych ofert i ich cenę. Dla 
zapytań w tym zakresie obowiązuje tryb wyjaśnień SWZ określony w art. 284 ustawy Pzp. 

Cześć 14.1. Opis  sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ  

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, 

który następnie przesyła do systemu. 
2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  
3. 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. 
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej 
ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 
6. 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. 
7. 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 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 
najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
10.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. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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11.Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym 
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. 
12.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. 
13.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do 

“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”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 
14.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

15.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 
    a)zip  
    b)7Z 
16.Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers 
.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi 
maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do 
składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
   a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający 
zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i 
opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  
  b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
 c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
19. 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.  
20.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
21.Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
22. 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.  
23.Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego 
ze skompresowanych plików.  
24. 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. 

Cześć 15. Sposób obliczenia ceny oferty  

1. Cena ofertowa brutto ma uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia ustalony w SWZ, jak również wszystkie  
   zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów  
    prawa. 
 2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i wskazana w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 
do  SWZ. 

3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania w ramach 
przedmiotu zamówienia opisane w SWZ, postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. 
4. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej 
ustawowo. 
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji 
zamówienia. 
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 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 usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę 
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
9. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca  
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  
10.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy 
stanowiącym  Załącznik nr 8 do SWZ. 

Część 16. Wymagania dotyczące wadium   

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane. 
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Część 17. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12 lipca 2022r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego 
w ust. 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. Przedłużenie terminu 
związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

Część 17. Miejsce i termin składania ofert 

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 13 czerwca 2022r.  do godziny 9:00

 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Oferta lub wniosek 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, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w 
postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 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 
 

Część 18. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2022r.  do godziny 9:05 

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 jawnej 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. 
 

Cześć 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny 
ofert. 
 a) Cena - 60 % = 60 pkt 
b) Okres gwarancji i rękojmi   - 40% = 40 pkt 
  1.1  KRYTERIUM CENA : 

    Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę 
   za wykonanie przedmiotu zamówienia, a pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 
                                                                       Cena najniższej oferty brutto 
                                                       CENA = ------------------------------------------ x 60 pkt  
                                                                    Cena oferty badanej brutto 

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt. 

Dla porównania złożonych ofert w kryterium CENA Zamawiający przyjmie cenę  brutto  określoną w Formularzu 
oferty  

  1.2 Okres gwarancji i rękojmi – 40%=40 pkt 

 Kryterium gwarancji jakości będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu okresu gwarancji podanego 
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Najkrótszy możliwy okres gwarancji określony przez Zamawiającego to  
36 m-cy , a  najdłuższy okres gwarancji 60 m-cy . 
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w miesiącach tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy. 

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 
     a) za okres gwarancji 36 miesięcy  - 0 pkt. 
     b) za okres gwarancji 48 miesięcy  - 20 pkt. 
     c) za okres gwarancji 60 miesięcy  - 40 pkt. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Oferta  okresu gwarancji lub 
wskaże kilka okresów, to Zamawiający   przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 36 miesięcy i 
przyzna w tym kryterium 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający 
przyjmie do oceny oferty wartość 60 miesięcy i przyzna Wykonawcy 40 pkt.  
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ  
warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów   stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach 
każdego z podanych kryteriów. 
4. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA”   i OKRES 
GWARANCJI”      
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  Wykonawców, którzy  
       złożyli oferty, o: 
   1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo   miejsce  
      zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz   nazwy (firmy) albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,   którzy złożyli oferty, a także  
    łączną punktację przyznaną zgodnie z  kryterium oceny ofert . 
   2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
7.Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust.6 , na Platformie. 
8.    Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 
 

Cześć 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną  
ofertę. 
3.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o  
udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 
kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
4.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Cześć 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Cześć 22. Informacje o treści  zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w projektowych postanowieniach umowy (wzorze umowy), stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym projektowych postanowieniach umowy (wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

4.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

Cześć 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 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 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3.Odwołanie przysługuje na: 
          1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie  
             zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
         2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na  
              podstawie ustawy; 
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

    1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli  
        informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
    2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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 
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8. 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. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, 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. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Cześć 24. Spis załączników do SWZ 

    1) formularz oferty- załącznik nr 1 do SWZ , 
    2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków w postępowaniu - załącznik nr 2 

    3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na  
        potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ, 
    4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu     
        warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4 do SWZ, 
    5) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr     
       5 do SWZ, 
    6) wykaz usług- załącznik nr 6 do SWZ, 
    7) wykaz osób - załącznik nr 7 do SWZ, 
    8) projektowane postanowienia umowy ( wzór umowy)- załącznik nr  8 do SWZ, 
    9) klauzula RODO – załącznik nr 9 SWZ 
  10) orientacja – załącznik nr 10 SWZ 

  11) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. l ustawy Pzp. -  
       załącznik nr 11 

  12) Załącznik graficzny nr 1 i 2. 

  
                                                                                                    

  
                                                                                                    
 
 

                                                                                              Zatwierdził: 

                                                                                          DYREKTOR POWIATOWEGO  
                                                                                          ZARZĄDU DRÓG W JAROSŁAWIU 

 
                                                                                           mgr Paweł Tworek  
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