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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Koronowo 
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo 

tel. 52 3826 400 
fax. 52 3826 401 

 
 

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 2019 r. poz. 2019 – dalej uPzp) na roboty 

budowlane pn. 
 

 

„Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach” 
 
 

Nr postępowania: ZP.271.1.6.2021 
 
 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo 

 
 

Koronowo, dnia 22 marca 2021 r. 
 

http://www.platformazakupowa.pl/
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SPIS TREŚCI: 
 
Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego; 
Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia; 
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia; 
Rozdział IV Wizja lokalna; 
Rozdział V Podwykonawstwo; 
Rozdział VI Termin wykonania zamówienia; 
Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania, 
Rozdział VIII Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe)  

Rozdział IX Poleganie na zasobach innych podmiotów; 
Rozdział X Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 
Rozdział XI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń  lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 

Rozdział XII Opis przygotowania oferty; 
Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty; 
Rozdział XIV Wymagania dotyczące wadium; 
Rozdział XV Termin związania ofertą; 
Rozdział XVI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XVII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, którymi   

Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty; 
Rozdział XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
Rozdział XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Rozdział XX    Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
Rozdział XXI   Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XXII Ochrona danych osobowych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Dokumentacja projektowa 
2) Załączniki w postaci wzoru: 
- formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – załącznik nr 2; 
- umowa projekt – załącznik nr 3; 
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Rozdział I  Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo 
tel.: 52 38 26 400, fax. 52 38 26 401 
www.bip.koronowo.pl  
NIP: 5542554358 
Adres e-mail: maria.klapczynska@um.koronowo.pl  
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo. 
Godziny pracy: - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30 
    - wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00 
    - piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00 
 

Rozdział II  Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 
pkt 1 uPzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej swz, zastosowanie mają przepisy uPzp oraz 
Kodeksu Cywilnego.  
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 uPzp.   
5. Zgodnie z art. 310 pkt 1 uPzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały 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 dopuszcza składania ofert wariantowych.  
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.  
11. Zgodnie z art. 95 ust. 1 zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie 
czynności wynikających z swz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych  
do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu  
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm., 
dalej kp.). 
12. Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane 
z wykonaniem: robót demontażowych, robót montażowych, robót ziemnych, prac 
ogrodniczych, prac porządkowych. 
Przy czym dopuszcza się zatrudnianie: 

- w zakresie jak wyżej na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony albo  
o zastępstwo i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy,  
- w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.  

http://www.bip.koronowo.pl/
mailto:maria.klapczynska@um.koronowo.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
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Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 12 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

14. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym 
w  tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 12 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:  

- oświadczenia zatrudnionego pracownika;  
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę; 
- poświadczonych za zgodność z oryginałem, zanonimizowanych umów o pracę 
zatrudnionych pracowników (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, 
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy); 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

15. Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp, szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz 
egzekwowania wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do swz. 
16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.  
 

Rozdział III  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach. 
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ wraz  
z dokumentacją projektową, szczegółowo opisującymi niniejszy przedmiot zamówienia. 
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową realizowany  
na działkach o nr ewid. 76/25, 106 i 2141 - plaży miejskiej oraz terenie rekreacyjnym  
w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim obejmuje: 

− demontaż istniejących obiektów małej architektury; 
a) ławek – 20 szt.; 
b) przebieralni drewnianej – 1 szt.; 
c) parasoli zacieniających - 8 szt.; 
d) urządzenia zabawowego – sprężynowca jednoosobowego – 2 szt.; 
e) urządzenia zabawowego – zjeżdżalni – 1 szt.; 
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f) urządzenia zabawowego – huśtawki wagowej – 1 szt.; 
g) koszy na śmieci – 7 szt.; 
h) murku z siedziskiem przy chodniku,; 
i) bramek; 
j) słupków na worki na śmieci – 8 szt.; 
k) szyldów reklamowych przy istniejącym boisku – 4 szt. 

− rozbiórkę zjazdu na plażę z płyt betonowych; 
− rozbiórkę części nawierzchni z kostki betonowej; 
− wyprofilowanie terenu; 
− wykonanie promenady z desek kompozytowych; 
− wykonanie tarasu widokowego z zejściem na plażę; 
− wykonanie dwóch zejść na plażę; 
− uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej; 
− wykonanie nawierzchni z kostki granitowej; 
− wykonanie nawierzchni z piasku płukanego; 
− wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych, w tym: 

a) montaż dwóch wiat drewnianych 
b) wykonanie kręgu ogniskowego; 
c) montaż stołów z ławkami – 6 szt.; 

− wykonanie boiska wielofunkcyjnego, w tym: 
a) wydzielenie boiska obrzeżem betonowym; 
b) ułożenie geowłókniny; 
c) wyprofilowanie i uzupełnienie nawierzchni z piasku; 
d) montaż słupków do siatkówki plażowej z tulejami – 4 szt.; 
e) montaż bramek 3,0x2,0m – 2 szt. 

− montaż obiektów małej architektury: 
a) żagli zacieniających – 7 szt.; 
b) przebieralni drewnianych – 2 szt.; 
c) zestawu zabawowego dla dzieci w formie statku – 1 szt.; 
d) stojaków na rowery – zestaw 5-stanowiskowy – 4 szt.; 
e) stojaków na rowery – pojedynczych – 10 szt.; 
f) ławek – 20 szt.; 
g) pięciu siedzisk plażowych o łącznej długości ok.140 mb; 
h) koszy na śmieci – 13 szt.; 
i) tablicy regulaminowej – 1 szt.; 
j) leżaków miejskich drewnianych – 6 szt.; 

− przygotowanie podłoża i założenie trawników; 
− nasadzenia krzewów, drzew i bylin; 
− montaż instalacji automatycznego podlewania trawników; 

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zawarte są w swz i załącznikach do swz, w tym w: dokumentacji projektowej, 
(projekt wykonawczy), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
obowiązujących przepisach, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz zasadach wiedzy technicznej. 
UWAGA: Jeżeli udostępniona dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do materiałów  
lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ 
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rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu 
zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych  
i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, 
materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych 
parametrach. 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
- CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę; 
- CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 
- CPV 45211320-8 – Roboty budowlane w zakresie altan; 
- CPV 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.  
 

Rozdział IV Wizja lokalna 

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

Rozdział V  Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
3. 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. 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

Rozdział VI  Termin wykonania zamówienia 

 
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 
umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 
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Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału, 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: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania dwóch robót 
budowlanych polegających na budowie lub przebudowie terenów sportowych lub terenów 
rekreacyjnych lub utwardzeniu nawierzchni o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 
zł.  
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert. 
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą 
doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy). 

3. Osoby wymienione w rozdziale pkt 2 ppkt. 4) ust. b) swz powinny posiadać uprawnienia 
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 8318) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w 
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. 
4. 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. 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 uPzp; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 uPzp, tj.: 

a) 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; 
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b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 6,  
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.  
  

Rozdział VIII  Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp dołączyć aktualne 
na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 



ZP.271.1.6.2021    Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach 
 

9 

 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
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; 
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
2) Odpis lub informację 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) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem  
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;  
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami;  
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 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.  
6. Dokumenty, o którym mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je w całości lub 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
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osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
8. 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 uPzp 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. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 
10. W zakresie nieuregulowanym ustawą uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz 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). 
 

Rozdział IX  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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
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.  
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza,  
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. 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. 
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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. 
7. 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. 
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
VIII pkt 1 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, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ. 
 

Rozdział X Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
1. 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. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
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Rozdział XI  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się   

 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy 
www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za 
pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję 
związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem platformy. 
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed 
upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 
fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.  
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Agnieszka Szwesta, e-mail: 
agnieszka.szwesta@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 471.  
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Maria Klapczyńska, e-mail: 
maria.klapczynska@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 459.  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo. 
4. 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 w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
5. 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. 
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 
7. 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. 
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
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 2020r. poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 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, 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
mailto:agnieszka.szwesta@um.koronowo.pl
mailto:maria.klapczynska@um.koronowo.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8, 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

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

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.  

10. 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 uPzp. 
11. 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 
12. Zalecenia 
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne  
z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 
Poniżej przedstawiamy listę sugerowanych zapisów do specyfikacji: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip lub .7Z. 
3) 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. 
4) 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.  
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

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
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6) 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.  
7) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 
8) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.   
9) 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. 
10) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii  
lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami 
za pomocą poczty elektronicznej, na adres maria.klapczynska@um.koronowo.pl,  
z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) 
wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie  
z opisem w rozdziale XII niniejszej SWZ.  
11) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  
15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt wyżej, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania  
i złożenia ofert.  
16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 14, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 

Rozdział XII Opis przygotowania oferty 

 
1. Ofertę, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składa się 
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie 
zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl 
postępowanie pn. Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach link do postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo. 
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz  
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ; 

mailto:maria.klapczynska@um.koronowo.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
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2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ wraz  
z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ złożone przez ten podmiot 
(jeżeli dotyczy); 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 
(jeżeli dotyczy).  

3. W procesie składania oferty na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny (lub podpis 
zaufany lub podpis osobisty) wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie 
przesyła do systemu (kwalifikowany podpis elektroniczny - opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl). 
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 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.  
5. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl link https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo. 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. W celu potwierdzenia, 
że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES. 
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 uPzp, 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. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5. Na platformie w formularzu składania 
oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu  
do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie tych ofert. 
11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania składane przez wykonawcę, powinny być 
sporządzone w języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 
języku, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 
13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne  
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 
innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 
pliku to maksymalnie 500 MB. 
15. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
16. 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. 
 

Rozdział XIII Sposób obliczenia ceny oferty  

 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać: 

1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, 
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  
do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z swz i załączników do swz, 
4) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art. 632 KC, a więc i ryzyko,  
co oznacza, że  Wykonawca nie będzie mógł żądać  zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  
w szczególności domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, które nie 
zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia a które są niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia, 
5) układ podany w formularzu oferty w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie 
umożliwiającej ich porównanie, 
6) udzielenie, co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości (okres gwarancji jakości 
stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XVII swz), 
7) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających 
z przepisów prawa regulującego przedmiotową problematykę. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 
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5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 
obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

8. 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.   
9. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia przez wykonawcę 
wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. 
Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte 
są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej  
dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego 
własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 
W przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej czy w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (np. braki informacyjne, rozbieżności między ilością 
robót określoną w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót a ilością wynikającą  
z dokumentacji projektowej zarówno na „+” jak i „-”, należy złożyć pod adresem 
Zamawiającego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Pytania należy kierować na podstawie  
art. 284 ust. 1 uPzp. 
 

Rozdział XIV Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział XV Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 04 maja 2021 r., przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 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 
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wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

Rozdział XVI Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na www.platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo w myśl uPzp na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06 kwietnia 2021 r. do godz. 09:00. 
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  uPzp, 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, wycofania oferty znajduje się 
na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. 
8. 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. 
9. Postepowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez komisje przetargową 
powołaną Zarządzeniem Burmistrza.  
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
12. 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” . 
 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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Rozdział XVII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, którymi 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 %; 
2) Okres gwarancji jakości – waga kryterium 40 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 60 % 

             cena najniższa brutto  
spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 % 
cena oferty ocenianej brutto 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) Okres gwarancji jakości – waga 40 % 
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Okres gwarancji jakości. W tym 
kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 punktów. Wykonawca może wydłużyć  okres 
gwarancji jakości. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 

a) za udzielony 24 miesięczny okres gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 0 punktów, 
b) za udzielony 36 miesięczny okres gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 10 punktów, 
a) za udzielony 48 miesięczny okres gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 20 punktów, 
b) za udzielony 60 miesięczny okres gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 30 punktów, 
c) za udzielony 72 miesięczny (lub więcej) okres gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 40 
punktów. 

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, ze Wykonawca  
w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 10 albo 20 albo 30 albo 40 punktów. 
Ilość punktów = %. 
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę 
Lp=C+G 

3. Sposób oceny ofert: 
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny 
ofert. Będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
arytmetyki. 
2) o wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów (Lp). 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom uPzp oraz SWZ i zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
6. 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, 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 255 uPzp Zamawiający 
unieważni postępowanie.  
 

Rozdział XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

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. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli 
jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIX SWZ. 
4. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę kopie uprawnień budowlanych oraz kopie aktualnego 
zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego - osób, które będą uczestniczyć  
w wykonaniu zamówienia. 
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  
 

Rozdział XIX  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej  w ofercie Wykonawcy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,  
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 
450 ust. 2 uPzp. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
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zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca je  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 
oryginału, przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) sformułowanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zamawiającego, zawierające oświadczenie że 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy lub wykonał 
zamówienie objęte umową z nienależytą starannością. 
f) termin obowiązywania gwarancji, 

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków przez Zamawiającego lub też od przedłożenia jakiejkolwiek 
dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych 
elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna,  
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, 
gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory odnośnie 
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 
polskich. 
9. Za zgodą zamawiającego, w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana 
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w: Banku Spółdzielczym Koronowo – Nr konta 36 8144 0005 2001 0000 0521 
0009. 
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi 
lub gwarancji za wady. 

 

Rozdział XX Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do 
SWZ. 
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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. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 
 

Rozdział XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

 
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 uPzp.  
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 uPzp 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 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy p.z.p., 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". 
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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 uPzp, 
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. 
 

Rozdział XXII Ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 
86-010 Koronowo. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w oparciu  
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm. – dalej uPzp) 
oraz aktów wykonawczych do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane 
dotyczą, określonym w treści zgody.  
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.  
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom 
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty 
wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej 
- w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych 
z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów 
określonych w pkt. 3. 
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy, t.j. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu 
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Unii Europejskiej – okres przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  
9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  
10. W zawiązku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni 
do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych, 
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.   
2) sprostowania swoich 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 oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników);  
3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (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), 
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

11. Nie przysługuje Państwu prawo:  
- do usunięcia danych osobowych;  
- do przenoszenia danych osobowych;  
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 
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