
   

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA KROŚNIEWICE 

 

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 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „PZP” dla dostawy pn. 

 

„MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH –  

WYMIANA OGRODZENIA”  

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice 

 

 
Nr postępowania IŚZ.271.10.2021 

 
 
 
 

 
 
 

Krośniewice, 29 lipca 2021 r. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
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ROZDZIAŁ I. 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający: GMINA KROŚNIEWICE 
Adres Zamawiającego:            ul. Poznańska 5 

99-340 Krośniewice 
NIP 775-24-07-009 
REGON 611015448 
tel. (24) 25 23 024 
fax (24) 25 47 782 

 
UWAGA! 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 pkt 5. 
 

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30 
środka 7:30 - 17:00, piątek 7:30 – 14:00 
adres poczty e-mail: gmina@krosniewice.pl  

 
UWAGA! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP 
wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego 
(roboczego). 
 
 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą (w tym zmiany i wyjaśnienia SWZ):  
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice  
 
 
ROZDZIAŁ II. 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym 
bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1129) zwaną dalej „PZP” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych”, podstawie: 
a) art. 275 pkt. 1 ww. ustawy PZP, 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), 

c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).  

d) Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.  
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości  
w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów 
(M.P. z 2021 r. poz. 11), 

e) 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). 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ww. ustawy PZP. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej 
również „SWZ”) stosuje się przepisy ww. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1145, z późn. zm.). 

4. Przedkładając ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 
realizacji zamówienia oraz wymagania określone w niniejszej SWZ wraz z załącznikami. 

mailto:gmina@krosniewice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
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5. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i stosować do wszystkich wymogów  
i instrukcji wynikających ze SWZ, jak również zaleca się stosowanie przygotowanych wzorów 
formularzy i oświadczeń. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć,  
że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych,  
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 

7. Zamawiający informuje, że: 

• nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, 

• nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

• nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych, 

• nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, 

• nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP 

• nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa  
w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP 

• nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

• nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych, 

• nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, 

• nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

 
ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – 
wymiana ogrodzenia.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:   
1) Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego: 

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną, dwiema 
furtkami ogrodzeniowymi oraz dwiema bramami o łącznej długości ok. 600 mb, w tym: 
a) panele: wysokość 2 500 mm zgrzewany z drutu surowego, cynkowany w całości 

zanurzeniowo i malowany proszkowo; słupek wysokość 3,2 m profil 60 x 40; obejma  
montażowa (5 szt. na słupek ) ocynkowane + kolor; 

b) podmurówka betonowa prefabrykowana wysokość ok. 30 cm; łącznik betonowy 
wysokość ok. 30 cm; beton pod słupy klasy B 20; 

c) furtka ogrodzeniowa z zamkiem (komplet kluczy) z wypełnieniem panelowym: 2 szt.  
o wymiarach 1,8 x 1 m; 

d) brama dwuskrzydłowa z zamkiem (komplet kluczy) otwierana ręcznie 2 szt. wjazdowa  
i wyjazdowa wypełniona panelem, samonośna ze słupami kompletem, elementów 
jezdnych, o całkowitej długości 4 m wraz z wylaniem ławy pod słupy; 

e) inne materiały pomocnicze niezbędne do montażu ogrodzenia. 
2) Demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia stadionu: 

Demontaż i utylizacja ogrodzenia betonowego o łącznej długości 600 mb, w tym: 
a) wysokość ogrodzenia ok. 2 m, grubość płyty ok. 6 cm, długość płyty ok. 2 m, grubość 

słupków ogrodzeniowych ok. 15 cm; 
b) posiada ok. 250 przęseł zbudowanych z 4 płyt betonowych i 2 słupków betonowych; 
c) jedna płyta waży ok. 90 kg, a słupek betonowy ok. 100 kg; 
d) jedno przęsło waży ok. 560 kg, a całe ogrodzenie ok. 140 ton. 

3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien:  
a) być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych  

i wykonawczych,  
b) wszystkie elementy ogrodzenia muszą być ocynkowane. Podczas montażu należy 

spełnić minimalne zalecenia i wymagania producenta, 
c) do zamontowanego ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty świadczące o jakości materiałów 
(atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności). 

4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, 
które należy zrealizować, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności. 
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5. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje 
kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego powyżej (w tym również 
wykonanie dostaw/prac nie ujętych w SWZ, a niezbędnych do wykonania za względu na 
wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na 
dzień złożenia oferty. Wynagrodzenie to obejmuje również zorganizowanie we własnym 
zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji 
zamówienia. 

6. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne 
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz posiadać akceptację zamawiającego.  

7. Wykonawca udzieli minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane oraz minimum 12-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc 
od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi  
za wady określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

8. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie  
na podstawie Uchwały Nr XXXI/417/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 
r. w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.  

9. Przedmiot zamówienia, zdefiniowany według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

34928200-0 Ogrodzenia 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 
 
ROZDZIAŁ IV 
WIZJA LOKALNA 

 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 
sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 
Zamawiającego.  

 
 
ROZDZIAŁ V 
PODWYKONAWCY 

 
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. 

 
 
ROZDZIAŁ VI 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: do 8 tygodni od dnia zawarcia 
umowy. 

 
 
ROZDZIAŁ VII 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

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: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę  
nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę i wymianę ogrodzenia 
o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.  
W przypadku, gdy ww. zakres dostaw będzie stanowił część dostaw/robót budowlanych  
o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo 
dostawy, o których mowa powyżej. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

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. 

 
 
ROZDZIAŁ VIII 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 PZP, tj.:  

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

− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

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

− o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub  
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

− finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

− 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), 

− 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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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− 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; 
b) 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; 

c) 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; 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) 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; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 PZP, tj.: 
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  
w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) 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; 

c) 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; 

d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi  
za wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.  
 
 
ROZDZIAŁ IX 
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI 
SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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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 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. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 
przez zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich  
3 miesięcy -  załącznik nr 4 do SWZ; 

4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ww. 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. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ww. pkt. 4 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 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. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 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. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

9. 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 
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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. 

 
 
ROZDZIAŁ X 
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać  
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać  
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 
do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  
nr 5 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się  
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 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 IX SWZ. 

 
 
ROZDZIAŁ XI 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIA 
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 IX ust. 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. 
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ROZDZIAŁ XII 
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej 
dalej: platformazakupowa.pl) dostępnej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice oraz poczty elektronicznej wskazanej  
w Rozdziale I. 

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

3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).  

4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl  
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość  
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana  
do zamawiającego. 

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 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
t.j.: 

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 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) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
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: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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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 adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

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. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym  
i merytorycznym: Aneta Gałek, tel. 24/25 23 024. 

13.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania.  

14.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
15.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania odpowiednio ofert.  

16.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ust. 15, 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 XIII 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 
3) dowód wniesienia wadium; 
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 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.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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6. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 PZP). 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 
być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

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

10. 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.  

11. 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, 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
12. 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”. 

13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES. 

14. 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. 

15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu  
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

16. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie odrzuceniu. 

17. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

18. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych  
w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na 
język polski. 

19. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest 
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo 
przez podwykonawcę. 

20. 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. 

21. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  
z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn.zm.), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem KRI”. 

22. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

23. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  
z rozszerzeń: 
1) .zip  
2) .7Z 

24. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w ww. Rozporządzeniu KRI 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną 
uznane za złożone nieskutecznie. 

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

26. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
- 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.  

- 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. 

- zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

27. 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.  

28. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

29. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1. 
30. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
31. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 
terminem składania ofert/wniosków.  

32. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

33. 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. 

34. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

35. 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. 

36. Przeliczanie walut obcych na walutę PLN: Do przeliczania wszystkich wartości określonych 
w SWZ, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia  
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o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Średnie kursy walut dostępne są 
na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: 
http://www.nbp.pl/. Zamawiający będzie korzystał z Tabeli A kursów średnich walut obcych 

 

 
ROZDZIAŁ XIV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach 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). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Łódzkim Banku 
Spółdzielczym nr rachunku 88 9023 0006 0000 0345 2000 0040 z dopiskiem „Wadium – 
IŚZ.271.10.2021”. 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. 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 jednoznacznej 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 Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 

Krośniewice.  
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); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. 
 
 
ROZDZIAŁ XV 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
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 wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 
23%. 

http://www.nbp.pl/
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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. 

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. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. 

Ze względu na ryczałtowe rozliczenie ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy. Podana 
cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie podlegać 
jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych we wzorze umowy - załącznik 
nr 6 do SWZ. 

8. Cena oferty powinna obejmować - za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi 
inaczej - cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego 
sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, 
wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, 
konserwację, gwarancję i rękojmię za wady, zagospodarowanie odpadów, ubezpieczenie, zysk, 
podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi 
lub sugerowanymi w projekcie umowy. 

9. 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 2020 r. poz. 106), 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. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się 
błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu 
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego) 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 

11. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 
niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie ww. pkt. 11 
spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 
ROZDZIAŁ XVI 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 6 września 2021 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania 
ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 
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ROZDZIAŁ XVII 
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice w myśl Ustawy PZP na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godziny 11:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,  
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

 

 
ROZDZIAŁ XVIII 
TERMIN OTWARCIA OFERT: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2021 r., o godz. 11:10. 
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 się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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”. 

6. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia 
ofert za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 
uprawnienie. 

 
 
ROZDZIAŁ XIX 
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU 
OCENY OFERT: 
 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 
2. Komisja przetargowa oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy 

wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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3. Oferty zostaną ocenione przez Komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria oceny 
ofert: 

 
1) Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 60 % 

 
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto  
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą, spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu 
w danym etapie badania i oceny ofert, otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa  
do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 
                                najniższa cena oferty  

K1 = ------------------------------ x 100 pkt x 60 % 
                                cena badanej oferty 
 

Zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy pzp: cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178). Tam zaś definicja została określona w następujący sposób: 
Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1. cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany 

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 
 … 

 2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę 
taryfową. 

 
2) Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi - K2 - waga 40 %  

 
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym okresem gwarancji jakości i rękojmi 
otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu 
otrzymają punkty obliczone według wzoru: 

 
                                      okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej  

K2 = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 %  
                                       najdłuższy okres gwarancji i rękojmi  

 
a) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –  

12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
b) Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –  

36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (przy zaoferowaniu 
dłuższego okresu gwarancji Zamawiający – na potrzeby związane z oceną i badaniem 
ofert – przyjmie wartość 36 miesięcy. 

c) Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. 
d) Niepodanie żadnej wartości dla okresu gwarancji i rękojmi albo zaoferowanie okresu 

gwarancji i rękojmi: 

• w niepełnych miesiącach lub 

• krótszego niż 36 miesięcy 
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania. 

 
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z trzech kryteriów (K). 

Suma punktów będzie liczona w następujący sposób 
K = K1 + K2  

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca od członka komisji przetargowej to 
100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena oraz 40 pkt z kryterium oferowany 
okres gwarancji jakości i rękojmi. 

5. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
6. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  
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o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 
 
ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, zawierająca 

postanowienia określone w Rozdziale XXI niniejszej SWZ. Termin i miejsce zawarcia umowy 
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie  
w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia 
umowy wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, określonych w art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko 
jedną ofertę. 

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy: 
a) przekazać Zamawiającemu: dane niezbędne do wpisania w preambule umowy, 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie do 
zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty, 

4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
5. Brak wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ww. pkt. 3, skutkować 

będzie zastosowaniem art. 263 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
ROZDZIAŁ XXI 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY 
 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

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

5. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych  
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

 
 
ROZDZIAŁ XXII. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
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ROZDZIAŁ XXIII 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  oraz art. 14 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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, 
iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach,  
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl, tel.: +48 (24) 252-30-24,  
reprezentowany przez Burmistrza. 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można 
się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, 
pisemnie na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail od24@wp.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) przeprowadzenia postępowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia 

umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, 
tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

b) wykonywania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,  
a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.  
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019  
z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020r. poz. 2415) 
oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020r. poz. 164  
ze zm.). 

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy powierzonej administratorowi, tj. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

4. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do 
Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach 
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Ponadto 
odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie 
publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na 
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania 
lub archiwizacji danych, a także dział prawny. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze 
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii oraz świadczeniem pomocy 
prawnej. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych lub umowa powierzenia 
przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 
a) w zakresie i przez okres prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz przez okres przewidziany przepisami prawa tj. okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

c) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa do czasu upływu okresu 
zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym 
obowiązku archiwizacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku  
z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217). 

6. Ma Pan/Pani prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

mailto:od24@wp.pl
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e) przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich 
innemu administratorowi 

f) żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu 
administratorowi 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

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

9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie 
jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika  
to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania  
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów 
wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 
poz. 2415). 

10.  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania. 
11.  Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań 
informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych 
Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania 
serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być 
przetwarzane poza nim. W taki przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego,  
w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni 
stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez 
Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych 
zabezpieczeniach i kopii danych. 

 

 
ROZDZIAŁ XXIV 
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 PZP oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się  
z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 
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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 
PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
 
ROZDZIAŁ XXV 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP  
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw 
Załącznik nr 5 
 
Załącznik nr 6 

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy  
Wzór umowy  

 
 
 

         Zatwierdzam: 
 

         Z up. Burmistrza 
 

Sekretarz Gminy 
Renata Brygier 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
Nr postępowania: IŚZ.271.10.2021 
 
 

Gmina Krośniewice 

ul. Poznańska 5 

99-340 Krośniewice 

 

OFERTA 

 
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej* (w przypadku 

składania oferty wspólnej należy podać dane wszystkich wykonawców) 
 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

telefon .................................................................. fax ..................................................................  

e-mail ………………………………………………………. 

NIP  ...............................................................   REGON ........................................................... 

KRS nr …………………………………………. / wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej …………………………………………………………………………………………………..* 

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę/uprawomocniony przedstawiciel*: ……………………… 

.................................................................................................................................................... 

 
I. 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 
00131214/01 z dnia 29.07.2021 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego  
w SWZ pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia”, 

 
za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.  

(słownie: ....................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................)  

 
podatek VAT w stawce 23 %: ........................................ zł   

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

 
co stanowi cenę ofertową brutto ...................................... zł. 

(słownie: ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................), 

 

1. Cena ofertowa brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wykonanie przedmiotu 
zamówienia opisanego w SWZ wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wszelkich kosztów 
niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę  
za konieczne do wykonania.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ, wraz z załącznikami oraz z wyjaśnieniami  
i zmianami do SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uznaję się za związanego 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem wszelkie 
informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
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3. Oświadczam, że składam ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 
zarządzanego przez …………………………………………………………………………………….......*. 

 
II. 

Udzielamy __________ miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, 
licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
(Uwaga! minimum 12 miesięcy - maksimum 36 miesięcy; okres gwarancji należy podać  
w pełnych miesiącach). 
 

III. 
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 

IV. 
Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda: 

a) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom:.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy) 

b) i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, : …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać  nazwy – firmy podwykonawcy) 

 
V. 

Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że wybór złożonej przeze 
mnie oferty: 

a. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazuję, nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję 
ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….* 

b. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*. 

 
VI. 

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym w Załączniku nr 6 – wzór umowy, w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
VII. 

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 
warunków zamówienia tj. do dnia 6 września 2021 r. 
 

VIII. 
1. Wadium w wysokości 2 000,00 złotych  zostało  złożone  w formie: ................................................ 

2. Wykonawca oświadcza, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IX. 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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X. 

Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień 
składania oferty. 

 
XI. 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do niniejszej oferty stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................... i nie powinny być udostępnione innym 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 

 
XII. 

Oświadczamy, że jesteśmy Wykonawcą z sektora:  
a) mikroprzedsiębiorstw*  
b) małych przedsiębiorstw* 
c) średnich przedsiębiorstw* 
d) jednoosobowa działalność gospodarcza* 
e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej* 
f) inny rodzaj*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 
XIII. 

Do oferty załączamy: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 

b) zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli 
dotyczy), 

c) ……………. 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

        

 
 

elektroniczny  kwalifikowany podpis lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

osób(-y) uprawnionych (-ej) do 
składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr postępowania: IŚZ.271.10.2021 
 
 
WYKONAWCA: 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia”, oświadczam, co następuje:     

        

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale VII SWZ. 

 

 W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 oraz art. 

109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy PZP*.  

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7)*.  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące czynności (środki naprawcze) :  

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………… 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Wypełnia/ją tylko Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(jeżeli dotyczy tj. jeżeli polega/-ją na zasobach podmiotu trzeciego) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:  

..……………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….…..  

w następującym zakresie1:  

☐  doświadczenie 

☐  kwalifikacje zawodowe 

(wskazać podmiot i zakreślić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

1zaznaczyć właściwe np. znakiem „x” , „v” etc. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA! 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa KAŻDY  
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 
 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem 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. 

 
 

elektroniczny  kwalifikowany podpis lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

osób(-y) uprawnionych (-ej) do 
składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
Nr postępowania: IŚZ.271.10.2021 
 
 
WYKONAWCA: 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia”, oświadczam, co następuje:     

      

 W ZAKRESIE POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI INFORMACJI 

 

Niniejszym oświadczam/my, że potwierdzam/my aktualność informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych w Rozdziale VIII SWZ.  

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

        

 

 

 

 
 
 
 
UWAGA! 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa KAŻDY  
z wykonawców.  

elektroniczny  kwalifikowany podpis lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

osób(-y) uprawnionych (-ej) do 
składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
Nr postępowania: IŚZ.271.10.2021 
 
 
WYKONAWCA: 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW  

potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a) SIWZ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Stadionu 

Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia”, oświadczam/my, że w ciągu ostatnich 3 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy/wykonujemy 

(przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) następujące dostawy: 

Lp 
Nazwa i charakterystyka 

dostawy 

Wartość 

brutto 

dostawy 

Data (tj. 

dzień-

miesiąc-rok)  

rozpoczęcia 

dostawy 

(zgodna z 

zawartą 

umową) 

Data (tj. 

dzień-

miesiąc-rok)  

zakończenia 

dostawy 

(zgodna z 

zawartą 

umową) 

Nazwa  

i adres 

Odbiorcy,  

to jest 

podmiotu,  

z którym 

Wykonawca 

zawarł 

umowę 

1. 

Nazwa dostawy:  

....................................................

....................... 

Przedmiot dostawy: 

....................................................

....................... 

 

…………. 

złotych  
.... /…. / …... …. /…. / …… 

 

2 

Nazwa dostawy:  

....................................................

....................... 

Przedmiot dostawy: 

....................................................

....................... 

 

…………. 

złotych 
.... /…. / …... …. /…. / …… 
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UWAGA! 
 
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 
jedną dostawę i wymianę ogrodzenia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.  

2) Za wykonaną dostawę Zamawiający uzna taką dostawę, która została oceniona przez Zamawiającego jako 
wykonana należycie. 

3) Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,  
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  
w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy. 

 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

elektroniczny  kwalifikowany podpis lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

osób(-y) uprawnionych (-ej) do 
składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
Nr postępowania: IŚZ.271.10.2021 
 
 
PODMIOT ODDAJĄCY DO DYSPOZYCJI ZASOBY: 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja 

Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia”, oświadczam(/y), że wyżej 
wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”) odda Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu,  
 
do dyspozycji niezbędne zasoby1…………………………………………………………….......................... 
                                                                                       (zakres udostępnianych zasobów) 

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.  
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: 
…………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3: ………………………………........................ 
 
 
 
 
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

• zdolność techniczna lub zawodowa (np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby skierowane 
do realizacji zamówienia) 

• sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo, przy czym gdy przedmiotem udzielenia są zasoby dotyczące 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niniejsze zobowiązanie musi wskazywać, że podmiot 
udostępniający ww. zasoby zrealizuje usługi lub roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.   

3. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

 

elektroniczny  kwalifikowany podpis lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty 

osób(-y) uprawnionych (-ej) do 
składania oświadczenia woli w imieniu 

wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

UMOWA NR ….......... - wzór 
 
zawarta w dniu ….………………..r.,  
pomiędzy: Gminą Krośniewice, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach,  
ul. Poznańska 5 reprezentowaną przez: 
Katarzynę Erdman  - Burmistrza Krośniewic 
przy kontrasygnacie Beaty Mitlas – Skarbnika Gminy 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony 
a 
...............................................................................................................................................................  
z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w ...............Wydział KRS, pod Nr KRS..........................., o kapitale zakładowym......................zł., 
lub 
Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod 
firmą....................(nazwa), REGON ................................, NIP .................................,  
reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 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 dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana 

ogrodzenia” obejmująca wykonanie dostawy i montażu ogrodzenia panelowego oraz demontażu 
i utylizacji istniejącego ogrodzenia betonowego w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia i doposażenie 
obiektu” współfinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego, zgodnie z rodzajem  
i zakresem prac określonym w ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:   
1) Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego: 

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną, dwiema furtkami 
ogrodzeniowymi oraz dwiema bramami o łącznej długości ok. 600 mb, w tym: 
a) panele: wysokość 2 500 mm zgrzewany z drutu surowego, cynkowany w całości 

zanurzeniowo i malowany proszkowo; słupek wysokość 3,2 m profil 60 x 40; obejma  
montażowa (5 szt. na słupek ) ocynkowane + kolor; 

b) podmurówka betonowa prefabrykowana wysokość ok. 30 cm; łącznik betonowy wysokość 
ok. 30 cm; beton pod słupy klasy B 20; 

c) furtka ogrodzeniowa z zamkiem (komplet kluczy) z wypełnieniem panelowym: 2 szt.  
o wymiarach 1,8 x 1 m; 

d) brama dwuskrzydłowa z zamkiem (komplet kluczy) otwierana ręcznie 2 szt. wjazdowa  
i wyjazdowa wypełniona panelem, samonośna ze słupami kompletem, elementów 
jezdnych, o całkowitej długości 4 m wraz z wylaniem ławy pod słupy; 

e) inne materiały pomocnicze niezbędne do montażu ogrodzenia. 
2) Demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia stadionu: 

Demontaż i utylizacja ogrodzenia betonowego o łącznej długości 600 mb, w tym: 
a) wysokość ogrodzenia ok. 2 m, grubość płyty ok. 6 cm, długość płyty ok. 2 m, grubość 

słupków ogrodzeniowych ok. 15 cm; 
b) posiada ok. 250 przęseł zbudowanych z 4 płyt betonowych i 2 słupków betonowych; 
c) jedna płyta waży ok. 90 kg, a słupek betonowy ok. 100 kg; 
d) jedno przęsło waży ok. 560 kg, a całe ogrodzenie ok. 140 ton. 

3) Dostarczony przedmiot umowy powinien:  
a) być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych  

i wykonawczych,  
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b) wszystkie elementy ogrodzenia muszą być ocynkowane. Podczas montażu należy 
spełnić minimalne zalecenia i wymagania producenta, 

c) do zamontowanego ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty świadczące o jakości materiałów 
(atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności). 

 
3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Stadion Miejski w Krośniewicach, 99-340 

Krośniewice, ul. Kolejowa 21 
4. Strony postanawiają, że odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy są: 

a) w imieniu Zamawiającego ………………………………………………………. 
b) w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………….. 

4. Wykonawca nie może powierzyć prac objętych treścią niniejszej umowy osobom trzecim bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wszystkie osoby skierowane przez wykonawcę do wykonywania prac muszą być zatrudnione  
na umowę o pracę. 

6. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie  
na podstawie Uchwały Nr XXXI/417/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.  
w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. 

 
§ 2 

1. Termin wykonania Strony określają na dzień: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Zamawiający przekaże protokolarnie miejsce montażu  

i demontażu ogrodzenia. 
 

§ 3 
1. Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji jakości i rękojmi dla całości prac na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca udzieli ……………….. miesięcznej 
gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z oferowanym okresem gwarancji  
i rękojmi w ofercie. 

2. Odbiór dokonany zostanie z jednoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji 
uprawnionemu użytkownikowi. 

 
§ 4 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych                         
w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 5 

1. O zakończeniu i wykonaniu prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Zamawiającego i wyznaczy termin odbioru. Podczas odbioru strony sporządzą protokół 
odbioru. 

2. Protokół podpisany przez Zamawiającego bez uwag oraz bez stwierdzenia usterek bądź wad 
przedmiotu umowy stanowi podstawę wystawienia faktury vat, o której mowa w § 8 niniejszej 
umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą 
wynagrodzenia do czasu ich usunięcia oraz naliczenia kar umownych zawiązanych  
z opóźnieniem realizacji zamówienia. 

4. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia,  
a nie uniemożliwiają one podjęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie umowne lub od umowy odstąpić z winy 
Wykonawcy. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może również żądać wykonania go po raz drugi, 
a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie. 

 
§ 6 

1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru  
w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
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technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy o czym informuje pisemnie Wykonawcę.  

 
§ 7 

1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 
związanych z usuwaniem wad.  

2. Przegląd gwarancyjny przeprowadza się raz do roku w trakcie obowiązywania gwarancji. Pierwszy 
przegląd gwarancyjny przeprowadza się po upływie roku od podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 5 niniejszej umowy. 

3. Termin wykonania przeglądu ustala Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.  
W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający. 
 

§ 8 
1. Wykonawcy za wykonane przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ………………………............. netto + 23% VAT, razem brutto: 
(słownie …………………………............................................................................................)  

2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT po zakończeniu  
i odbiorze prac przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

3. Faktura będzie zawierała następujący opis Zamawiającego: 
„Odbiorca: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5, REGON”.  

4. Fakturę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży w terminie do 7 dni po odbiorze robót 
przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Za datę płatności przyjmuje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne 
będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 
§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych liczonych od wartości 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1: 
a) w wysokości 0,5% z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy 

– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) w wysokości 0,1% z tytułu nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie – za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 
c) w wysokości 5% za stwierdzenie wykonywania prac objętych treścią niniejszej umowy przez 

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego; 
d) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10%, 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego                             

z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być kumulowane. 
5. Łączna wysokość kar umownych naliczona na podstawie zapisów niniejszej umowy nie może 

przekroczyć wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 1. 
 

§ 10 
Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy i wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie  montażu i demontażu ogrodzenia warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu oświadczenie,  
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o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz o posiadaniu przeszkolenia  
w zakresie przestrzegania przepisów BHP przez osoby biorące udział w realizacji umowy.  
 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się  do realizacji zamówienia zgodnie z polskimi normami, 

postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie której złożono ofertę. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień we własnym 

zakresie i na własny koszt w celu prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi  
i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa. 

5. Zastosowane materiały powinny posiadać znaki, atesty, certyfikaty materiałowe zgodnie  
z Prawem Budowlanym. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane 
badaniom, na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty i certyfikaty materiałowe na przedmiot umowy  
w dniu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek w miejscu wykonywania montażu  
i demontażu ogrodzenia, usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć zgromadzone materiały z terenu budowy na swój koszt. 

 
§ 13 

W okresie realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 
f) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 
 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz 
b) zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy, 
c) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, 
d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 7 dni, 
e) Wykonawca przekroczył umowny termin realizacji przedmiotu umowy określony  

w § 2 o 14 dni, 
f) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego  

w terminie 3 dni od daty wezwania, 
g) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową, 
h) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.  

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany  
w terminie do 14 dni od oświadczenia mu o odstąpieniu od umowy przedstawić kompletne 
rozliczenie wykonanych prac. Brak wykonania tego obowiązku powoduje powstanie dodatkowej 
kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku braku rozliczenia wykonanych prac  
w podanym terminie, Zamawiający może rozliczyć je przy pomocy powołanej przez siebie komisji. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy  
o wystąpieniu podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 stanowi odstąpienie od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 
zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres prac, 
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b) odkupienia zakupionych na wymianę ogrodzenia materiałów i urządzeń pozostających na 
miejscu montażu i demontażu ogrodzenia, 

c) przejęcia terenu budowy. 
 

§ 15 
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności wyłącznie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, 
w szczególności: 
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa,  

to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się 
zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu 
współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego 
zobowiązań; 

2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, mogących mieć istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane, przez 
okres dłuższy niż 5 dni;    

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 
dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym; 

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji przez 
Zamawiającego z umownego zakresu robót; 

5) z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach  
i zasięgu; 

6) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa krajowego i wspólnotowego, których wprowadzenie lub zmiana nastąpiły po dniu 
zawarcia umowy, a z treści których wynika konieczność lub zasadność ujęcia ich w umowie. 

3. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone  
w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu 
zgody na ich wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez 
Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana      

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

5. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia 
publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy. 

6. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych  
i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych,  
nie powodujące zmiany celu i istoty umowy. 

 
§ 16 

Materiały i odpady powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy na składowisko odpadów 
lub do zakładu utylizacji, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 779). 
 

§ 17 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie odmowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 18 
Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 
polubownie, a następnie w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
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1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

2. 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 klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1. 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY                                        
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Załącznik nr 2  
do umowy nr  ……………  

z dnia ……… 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach  

z siedzibą przy ul. Poznańskiej 5, 99-340 Krośniewice 
▪ Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Kujawski, e-mail:odo24@wp.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego 
w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia” w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu 
Miejskiego w Krośniewicach – wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu” 
współfinansowanego z budżetu Województwa łódzkiego 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom zgodnie  
z wymogiem ustawowym określonym w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.). 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
 
 
                                                   

                           ……………………………… 
                                                                               (podpis Wykonawcy) 
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