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I. Informacja o Zamawiającym 
Gmina Obrowo 

reprezentowana przez Wójta Gminy p. Andrzeja Wieczyńskiego 

z siedzibą Urzędu Gminy w Obrowie 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

województwo kujawsko-pomorskie 

powiat toruński 

Strona prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo  

e-mail: przetargi@obrowo.pl 

tel./fax.(56) 678-60-22 wew. 163 

godz. urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7:15 – 15:15  

                                          wtorek 7:15 – 16:15 

              piątek 7:15-14:15 

II. Informacje Ogólne 

1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo  

2. Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 

ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub 

dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące 

sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w 

rozdziale XII. 

3. Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów 

unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.   

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
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9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia, o którym w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. 

12. Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku 

przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 

Brzozówka” realizowana jest w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski  

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

III. Tryb udzielania zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim 

stanowi art. 275 pkt 1 ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  W sprawach nieuregulowanych w SWZ 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. –   Prawo 

zamówień publicznych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka”. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które 

zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści 

motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające 

należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. 

Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 

78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a 

dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień 

podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE). Podział zamówienia na części w 

przedmiotowym postępowaniu mógłby spowodować trudności w 

skoordynowaniu działań wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia,  co  mogłoby  zagrozić  właściwemu  wykonaniu  zamówienia  oraz  

jego terminowej  realizacji.   

3. Planowana budowa będzie realizowana na działce o nr 77/3 położonej w 

miejscowości Brzozówka, ul. Szkolna 38, 87-123 Brzozówka, gmina Obrowo. 
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Na terenie inwestycji znajdują się cztery istniejące obiekty (jeden z nich tylko 

częściowo mieści się w obszarze działki budowlanej). Nie przewiduje się 

żadnych obiektów do rozbiórki. Dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek 

składający się z łącznika, wydzielonego na parterze przedszkola oraz ze szkoły 

podstawowej obejmującej pozostałą część parteru i całe I piętro. W szkole 

podstawowej zaprojektowano kuchnię z pełnym zapleczem zgodnie z 

wymogami technicznymi oraz sanitarnymi. W budynku przewiduje się liczbę 

dzieci/uczniów: 

- przedszkole – do 149 uczniów 

- szkoła podstawowa – do 247 uczniów. 

W części przedszkolnej projektuje się 6 sal z indywidualnymi pomieszczeniami 

WC posiadającymi miski ustępowe, umywalki oraz prysznice. W przedszkolu 

przewidziano wspólną szatnię sąsiadującą z pomieszczeniem na wózki 

dziecięce oraz magazynem. 

W szkole podstawowej projektuje się na parterze zbiorczą szatnię dla uczniów, 

natomiast wszystkie sale lekcyjne zostały zlokalizowane na I piętrze budynku. 

Znajduje się tam także miejsce do rekreacji z zamontowanymi świetlikami 

dachowymi dostarczającymi wymaganą ilość światła dziennego do 

pomieszczenia. Na I piętrze przewidziano także WC dla uczniów. Na parterze 

oraz na I piętrze przystosowano po jednym pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych. W nowo powstającym budynku na parterze znajdować 

będzie się jadalnia, kuchnia wraz z pomieszczeniami technicznymi. Obiekt 

będzie wyposażony w kotłownie gazową. 

Etap I obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) Wykonanie robót ziemnych: 

a) usunięcie warstwy humusu; 

b) wykonanie wykopów i nasypów, 

c) odwodnienia pasa robót ziemnych, 

d) odwodnienie wykopów, 

2) Wykonanie robót fundamentowych: 

a)  wykonanie stóp fundamentowy, 

b) wykonanie ław fundamentowych żelbetowych prostokątnych, 

c) izolacja fundamentów i płyt posadzkowych, 
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d)  wykonywaniem konstrukcji żelbetowych (belki, wieńce, podciągi 

żelbetowe, schody, strop) , 

3) Wykonanie robót murowych 

a)  postawienie ścian z bloczków, 

b)  wmurowanie nadproży z prefabrykowanych belek żelbetowych 

strunobetonowych, 

c)  Wykonanie kanałów wentylacyjnych z bloków wentylacyjnych murowane 

w trakcie wznoszenia ścian na klej, 

4) Wykonanie konstrukcji stalowych i drewnianych dachu oraz jego pokrycia: 

a) przygotowaniem i montażem konstrukcji stalowej dachu, 

b)  przygotowaniem konstrukcji drewnianej,  

c)  montażem konstrukcji drewnianej,  

d)  montażem pokrycia dachu wraz z wyposażeniem, 

e)  wykonanie odwodnienia dachu, 

5) Wykonanie posadzek betonowych: 

a)  wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, 

b)  Wykonanie posadzek betonowych, 

6) Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 

7) Wykonanie elewacji: 

a)  docieplenie ścian zewnętrznych, 

b)  zamocowanie siatki na kleju ( warstwy zbrojnej), 

c)  wykonanie tynku fakturowego i powłok dekoracyjnych, 

Etap II obejmuje w szczególności wykonanie: 

1)  Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej: 

a) montaż tablic rozdzielczych, 

b) układanie przewodów elektrycznych, 

c) montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i  

  odbiorników energii elektrycznej, 

d) wykonanie instalacji odgromowej, 

e) montaż systemów monitoringu, 

f) montaż systemów przeciwpożarowych i alarmowych, 

2)  Wykonanie Instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej 

a)  montaż wodomierzy 

b)  montaż rurociągów, 
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c)  montaż zaworów i armatury, 

d)  montaż urządzeń, 

e)  roboty towarzyszące 

f) badania instalacji, 

3)  Wykonanie instalacji gazowej 

a)  wykonanie przejść oraz otworów w ścianach, 

b)  montaż rurociągów, 

c)  montaż armatury, 

d)  układ detekcji gazu 

e)  badania instalacji, 

f) zabezpieczenie antykorozyjne, 

4)  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: 

a)  instalacja kotła 

b)  instalacja rurociągów 

c)  zawory i armatura 

d)  wszystkie roboty pomocnicze 

5)  Wykonanie wentylacji 

a)  wykucie otworów dla instalacji, 

b)  wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji konstrukcji wsporczej i 

urządzeń wentylacyjnych, 

c)  roboty montażowe instalacji wentylacji, 

6) Wykonanie tynków i gładzi, 

7) Wykonanie sufitów podwieszanych 

8) Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,  

9) Wykonanie robót malarskich, 

10)  Montaż balustrad oraz  

11)  Zagospodarowanie terenu wokół budynku: 

a) roboty ziemne, 

b) wykonanie drogi oraz miejsc parkingowych, 

c) wykonanie chodników, 

d) wykonanie trawników, 

Kody główne CPV: 

45000000-7 – Roboty budowlane 
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Kody dodatkowe CPV:  

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

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

     ziemne 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45262520-2 – Roboty murowe 

45320000-6 – Roboty izolacyjne 

45321000-3 – Izolacja cieplna  

45443000-4 –  Roboty elewacyjne 

45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

   ciesielskie 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421141-4 – Instalowanie przegród 

45421146-9 – Instalowanie  sufitów podwieszanych 

 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

      i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie udowy  rurociągów, ciągów  

      komunikacyjnych i linii energetycznych 

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

45232460-4  – Roboty sanitarne 

45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania  elektrycznego 

45312310-3 – Ochrona odgromowa 

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony  w projektach 

budowlanych stanowiących załącznik nr 10 do SWZ i Szczegółowych 
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Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych 

stanowiących załącznik nr 11 do SWZ. 

5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać będzie się zgodnie 

z zapisami zawartymi w projekcie umowy z uwzględnieniem zasad wynikających  z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.  

6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, 

ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takich sytuacjach 

ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”..  

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

6. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), przez cały okres realizacji 

zamówienia, osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia – wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych i 

operatorów sprzętu budowlanego. Szczegółowy zakres wymogu zatrudnienia 

został  określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ . 

V. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zadania: 

1) Etap I:  14 miesięcy od podpisania umowy. 

2) Etap II: 10 miesięcy od ukończenia I etapu. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 

stawia warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w 

tym zakresie.      

4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony, 

jeżeli                         

Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie polegające na  należytym wykonaniu co 

najmniej dwóch robót budowlanych polegającej na budowie lub 

rozbudowie obiektu budowlanego o łącznej wartości nie mniejszej niż 

3 000 000 zł brutto (warunek ten zostanie spełniony także jeżeli 

wykonawca wykona jedną robotę budowlaną na wyżej wymienioną 

kwotę) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, 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 

b) dysponuje lub będzie dysponował: 

i. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

ii. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w 

zakresie sieci sanitarnych (wodociągowych i kanalizacyjnych), 

iii.  kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane  w 

zakresie sieci, instalacji , urządzeń elektrycznych i energetycznych, 
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Zamawiająca dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu 

funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w 

wymaganych specjalnościach oraz spełnienia wymagań 

Zamawiającego. 

3. 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.  

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawcę. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SWZ  

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 

art.258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 

z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054),finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania 
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lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

e) 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), 

f) 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, 

g) 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; 

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 
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 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) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 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. 

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, o który mowa w art. 109 ust.1 ustawy 

Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

VIII. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 
zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznik 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. Podmiotowe środki dowodowe wymagane 

od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp– załącznik nr 6  do 

SWZ;  
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2) wykaz 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, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;  

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8  do SWZ; 

4. 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 ustawy Pzp 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 ustawy 

Pzp. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp 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 
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rozporządzenia 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. 

IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 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. 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. 
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7. 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. 

X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających 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. 

XI. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. 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. 

XII. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz 



 

16 z 36 

 

przekazywanie informacji lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą (z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp) odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  Komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywać będzie się za pośrednictwem platformy pod adresem - 

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: p. Dawid Głowacki i            

p. Kamila Ryłowicz -  https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo  

3. Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 

pod adresem   https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo . Korzystanie z platformy 

jest bezpłatne. 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

2)  przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych; 

3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu; 

4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub 

złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z 

ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

8)  przesyłania odwołania/inne 

9) odbywa się 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 

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
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komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

6. 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. 

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, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet 

Explorer, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

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

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. 

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 
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1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w 

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w 

zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem.  

11. 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. 

12. 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 .    

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ 

1. Oferta powinna być: 

1) złożona  na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ  

2) wniesiona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem systemu pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo w terminie wskazanym w SWZ. 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4) zgodna z treścią SWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 2  do SWZ;  

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 

ust. 3 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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o którym mowa w pkt 1 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 3 do SWZ; 

3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, 

które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) -  

załącznik nr 4 do SWZ  

4) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana 

w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) 

potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć 

do oferty w: 

a) oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub 

b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza lub mocodawcę, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby 

posiadającej uprawnienia notariusza lub przez mocodawcę. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego –w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. 

7) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu 

udostępniającego zasoby–jeżeli dotyczy; 

Szczegółowy sposób sporządzania dokumentów elektronicznych określa 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 

5. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

6. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 
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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. 

7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje 

się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

8. 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. 

9. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników), wycofanie oferty 

nie będzie możliwe. 

10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę zostanie odrzucony. 

6. 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. 

7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 
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8. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

1) 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.  

2) 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. 

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

9. 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.  

10. 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. 

11. 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. 

12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików  

XIV. Sposób obliczenia ceny ofert 

1. Wykonawca podaję cenę za realizację przedmiotu zamówienia na  Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cenę należy podać w złotych polskich w kwocie brutto wraz ze wskazaniem 

stawki podatku VAT oraz kwotę netto. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 

walucie obcej. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem 

budowlanym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz istotnymi postanowieniami umowy stanowiące załączniki do 

niniejszego SWZ.  
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4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało 

charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, STWIORB. Poszczególne ilości 

powinny być oszacowane na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar robót 

ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych 

w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze 

nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli 

roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWIOR. Zamawiająca 

informuje, że Wykonawca może zmienić pozycje przedmiarowe oraz ilości na 

własne obliczenia. 

5. Cena powinna zostać ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 

zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6. 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. 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. 

7. Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą. Brak 

złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego. 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę w kwocie:  

50 000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonego w rozdz. 

XVI. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 
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2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancji bankowych; 

3) gwarancji ubezpieczeniowych; 

4) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Urzędu Gminy 

Obrowo w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr 61 9491 0003 0020 0006 

0091 0003 

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania 

ofertą jest dzień składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Obrowo; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do 
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oferty; 

2) poręczenia lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został 

złożony z ofertą. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium zostały określone w art. 

98 ustawy Pzp. 

XVI. Miejsce i termin składania oferty 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w systemie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 21.04.2022 r. do godziny 

10:00. 

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

3. 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. 

4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod 

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

XVII. Otwarcie ofert 

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

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

21.04.2022 r. o godzinie 10:15. 

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: 

https://platformazakupowa.pl/pn/obrowo
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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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” . 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnego otwarcia sesji ofert z 

udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

XVIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj, do 

dnia 20.05.2022r.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą nie 

powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 % 

2) Okres gwarancji Wykonawcy (G) – waga kryterium 40 % 

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

cena najniższa brutto* 
C  =                                                            x  100 pkt x 60% 
         cena oferty ocenianej brutto 

                  * Spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

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 Wykonawcy (G) – waga 40% =  40 pkt 

a) Punkty za kryterium okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej 

od 0 do 40: 

- 2 lata – 0 punktów,  

- 3 lata – 10 punktów, 

- 4 lata –  20 punktów,  

- 5 lat – 30 punktów, 

- 6 lat i więcej – 40 punktów, 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego 

niż 2 lata Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawcy oferują okres gwarancji 

w pełnych latach w przedziale od 2 lat. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w 

ofercie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż  oferuje minimalny okres 

gwarancji tj. 2 lata. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną 

ilość punktów (P) za wszystkie kryteria, wg wzoru:  

P = C + G 

P- łączna ilość punktów za wszystkie kryteria  

C – punkty przyznane w kryterium „Cena” 

G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji Wykonawcy” 

XX. Informacja 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. 
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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 w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI 

SWZ. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć: 

1) kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy/ robót budowlanych  (jeśli 

dotyczy); 

2) kopię decyzji kierownika budowy/ robót budowlanych o wpisie do centralnego 

rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (jeśli dotyczy); 

3) kopię zaświadczenia kierownika budowy/robót budowlanych o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy); 

4) inne wymagane dokumenty; 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:  

1) pieniądzu,  

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym,  

3)  gwarancjach bankowych,  

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  
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3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

określonych w art. 450 ust.2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy w Obrowie w Banku 

Spółdzielczym w Grębocinie  Nr: 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 przed 

podpisaniem umowy. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w pkt 2. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

następujące elementy:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu 

naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub 

przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności 

wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa 

przedmiotowego postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Obrowo ; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja 

obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

8. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie zamówienia zgodnie z umową, w 

wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 

30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pozostała 
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część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, zwrócona zostanie 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i 

gwarancji. 

XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym 

załącznik nr 5  do SWZ . 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po udzieleniu promesy 

przez Bank Gospodarstw Krajowego. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy w zakresie: 

1) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 

oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących 

sytuacjach: 

a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu 

zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku 

z przedłużeniem tego terminu, 

b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych, 

archeologicznych, terenowych powodujących wstrzymanie wykonania 

umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego w szczególności: 

i. klęsk żywiołowych; 
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ii. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady 

deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi; 

iii. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią 

przewidzianą przez producentów; 

iv. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorie gruntu, kurzawka, głazy 

narzutowe, warunki gruntowe); 

v. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty itp.); 

f) wystąpienia siły wyższej (w szczególności: wojna, strajk, epidemii COVID-

19). 

W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 3 pkt. 1, Strony 

uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie 

pisemnego aneksu. 

2) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z 

powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

3) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w 

szczególności dotyczyć będą: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

4) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn 

o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest 

konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego 

w specyfikacji  warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. 



 

31 z 36 

 

wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia 

terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o 

właściwościach funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych  do 

tych, które zostały zakreślone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu 

rygorów wynikających z  Prawa zamówień publicznych, wykonawca może użyć 

materiału o parametrach równoważnych. 

5)  zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne 

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w 

sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). Nowa 

osoba musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania 

przedmiotu zamówienia i winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6)  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie 

robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji 

koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji 

projektowej. 

7) zmiana wynagrodzenia na podstawie §21 wzoru umowy (załącznik nr 5 do 

SWZ) 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
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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 ww. 

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 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 
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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. 

XXIV. Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 
2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), zwanego jako 
,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. 

Administratorem danych osobowych jest  

Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby: Urząd 
Gminy w Obrowie, ul. Aleja 
Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, 

 e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl,  

 telefonicznie: 56 678 60 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich 
danych osobowych został także 
powołany inspektor ochrony danych, 
którym jest pan Wiesław Wernerowicz, 
adres e-mail iod@obrowo.pl.  
 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia 

publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a 

wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana 

oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy 

uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z 

przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej 

danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie 

wyraźnie potwierdzające)  

2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi 

m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi 

mailto:obrowo@obrowo.pl
mailto:iod@obrowo.pl


 

34 z 36 

 

bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem 

oczywiście w oparciu o stosowną  podstawę prawną. Pracownikom oraz 

współpracownikom administratora. 

3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają 

je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. 

podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę 

Twoich praw. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 

przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach 

dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: 

1) przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres 

przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy; 

2) przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą 

ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres 

przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty 

zakończenia sprawy; 

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu 

cofnięcie zgody, nie dłużej jednak  niż do czasu wskazanego w pkt 1. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz 

prawo do: 

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem dostępu wskazania dodatkowych 

informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
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b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub dla których były przetwarzane, 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych nie przysługuje; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem. 

6. Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli 

odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, 

administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go 

przepisy prawa - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2) jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych 

nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy; 

3) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym 

momencie. 

7. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 

formie profilowania. 

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. 
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XXV. Załączniki do specyfikacji 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu  

        warunków, 

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 4 – Podział zadań wykonawców wspólnie się ubiegających, 

Załącznik nr 5 – Projekt umowy, 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie  Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

       w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

       warunków udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

Załącznik nr 9 – Przedmiar, 

Załącznik nr 10 – Projekty budowlane, 

Załącznik nr 11 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

   Robót Budowlanych, 
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