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Rozdział I. Informacje o zamawiającym 

nazwa zamawiającego: Gmina Praszka 

adres zamawiającego: Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka 

adres e-mail: umig@praszka.pl 

strona internetowa: www.praszka.pl 

ePUAP: /GminaPraszka/SkrytkaESP 

telefon: 34 359 10 09 

godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00 

 wtorek, środa i piątek 7:30-15:00 

 czwartek 7:30-16:00 

Strona internetowa, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty 

związane z prowadzoną procedurą oraz zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej 

dalej „SWZ”, i inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/praszka 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

w trybie podstawowym, o którym mówi art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce składająca 

się z trzech części: 

Część 1 Wykonanie strefy SKATE-PARKU wraz z odwodnieniem 

Część 2 Utwardzenie terenu, tereny zielone, oświetlenie parkowe, boiska, obiekty małej 

architektury 

Część 3 Wykonanie strefy STREET WORKOUT, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, stołów 

rekreacyjnych 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót stanowiąca 

załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

3. Kody CPV: 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 

45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

mailto:umig@praszka.pl
http://www.praszka.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/praszka
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4. Zamówienie jest podzielone na części i dopuszcza się składanie ofert częściowych. Każdy z wykonawców 

może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 

5. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawców wizji lokalnej. 

6. W niniejszym postepowaniu zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli zakres czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz.U.2020.1320 z późniejszymi zmianami). Obowiązek ten dotyczy pracowników wykonujących roboty 

ogólnobudowlane. 

8. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania 

wymogu, o którym mowa w niniejszym rozdziale. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminach: 

1) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla części 1 

2) 8 miesięcy od dnia podpisania umowy dla części 2 

3) 8 miesięcy od dnia podpisania umowy dla części 3 

Rozdział V. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

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

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

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

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

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę, 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. 

3. W okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2 i 5 lub pkt 2, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli 

udowodni, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności zerwał wszelkie 

powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

zreorganizował personel, wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, utworzył struktury audytu 

wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 

wystarczające, wykluczy wykonawcę. 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Dla części 1 wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 

budowlane w zakresie budowy SKATE-PARKU w technologii monolitycznej, żelbetowej metodą 

torkretowania betonu na podbudowie z kruszyw o łącznej wartości 800.000,00 zł; 

2) Dla części 2 wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 

budowlane w zakresie wykonywania robót związanych z utwardzeniem terenu, wykonaniem terenów 

zielonych, budowy oświetlenia parkowego, budowy boisk trawiastych, budowy obiektów małej 

architektury o łącznej wartości 800.000,00 zł; 

3) Dla części 3 wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 

budowlane w zakresie budowy strefy STREET WORKOUT, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, stołów 

rekreacyjnych o łącznej wartości 400.000,00 zł. 
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2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach (wymaganych przez 

zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

3. W stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 

z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Rozdział VII. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wymagania odnośnie umowy o podwykonawstwo regulują postanowienia ustawy Pzp, w szczególności 

art. 436, 437 oraz art. 463-465. 

Rozdział VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

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 w celu 

wstępnego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży na wezwanie zamawiającego następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
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oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 

nr 6 do SWZ, 

2) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z potwierdzeniami ich należytego wykonania w celu 

potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ – załącznik nr 5 do 

SWZ.  

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, 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. 

5. 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

Rozdział IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 

  



 
SWZ Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce 
Znak sprawy: GPRR.V.042.2.2022  Strona 9 z 16 

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 

1) 11 000,00 zł - dla części 1 

2) 15 000,00 zł - dla części 2 

3) 8 000,00 zł - dla części 3 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium 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. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy 

zamawiającego: 

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Opolu 

nr rachunku: 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, składając ofertę w postaci 

elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym 

osób upoważnionych do jego wystawienia, wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” 

– poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 

6. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 

Rozdział XI. Informacja o środkach komunikacji, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 

w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub przedmiotu zamówienia. 

3. Do komunikowania się z wykonawcami uprawnieni są Michał Ferlewicz, Marcin Kowalik i Joanna Pinkosz. 

4. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej”, należy przez to rozumieć narzędzie 

umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej 

służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, dostępne pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/, zwane dalej również „Platformą” lub „Systemem”. 

  

https://platformazakupowa.pl/
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5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

1) przesyłania zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; 

8) przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem Platformy, w tym formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 

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

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje 

dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 

będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do 

konkretnego wykonawcy. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio w Systemie przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie, tj.: 

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

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

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

ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
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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. 

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

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

internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, 

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

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania 

z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 

składania ofert.  Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 

ustawy Pzp. 

Rozdział XII. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę sporządza się na Formularzu oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzonym wg wzoru 

Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu, 

powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie 

podlega uzupełnieniu. 

2. Formularz oferty, o którym mowa w pkt 1, sporządza się dla każdej części osobno. 

3. Ofertę w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami wykonawca zobowiązany jest złożyć 

za pośrednictwem Platformy.  

4. Do oferty należy dołączyć także: 

1) kosztorys ofertowy 

2) dowód wniesienia wadium, 

3) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli były udzielone, 

4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII, jeżeli dotyczy. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każda z części. 

6. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SWZ. 

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 

elektronicznej, podpisanej elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, za pośrednictwem Platformy. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

8. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

9. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym 

przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną 

(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

10. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który 

składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 

obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

11. 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. 

12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Na platformie w formularzu składania 

oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu powinny być sporządzone w sposób określony 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

14. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

15. Rekomendacje dla wykonawców dotyczące przygotowania oferty: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie w szczególności formatu .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip lub .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

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

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 

.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

7) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
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8) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

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

10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 

z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/praszka, do dnia 14.03.2022 r. do godz. 10:00. 

2. Szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej 

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

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie. 

4. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 r. o godz. 10:05. 

6. Otwarcie ofert jest niejawne. 

7. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

oraz na Platformie i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

Rozdział XIV. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.04.2022 r. 

Rozdział XV. Sposób obliczania ceny 

1. Cena oferty jest ceną kosztorysowa w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów robót wymienionych 

w przedmiarze robót i wyliczy cenę robót brutto stanowiącą cenę ofertową zamówienia. Wykonawca 

w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu robót. Jeżeli wykonawca wyceni 

dowolny element robót w innej pozycji, to przy pozycji niewycenionej musi wskazać numer pozycji, w której 

dany element został wyceniony. 

3. Ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na czas trwania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i nie będą  podlegały zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy. 

4. Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych. 

5. 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, dla celów zastosowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/praszka
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie 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. 

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania 

Cena (wyrażona 

w złotówkach) 
60 % 

Liczba punktów = 

(cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena badanej oferty) 

x 60 punktów 

Okres gwarancji 

(w miesiącach) 
40 % 

Liczba punktów = 

(okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji w ofertach) 

x 40 punktów 

2. Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty przekazania przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy będzie punktowany przez zamawiającego tak samo. 

4. Przy obliczaniu punktów, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 6 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 

Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów. 

Rozdział XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który wygrał przetarg, przed podpisaniem umowy złożył 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w krótszym terminie, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
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3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią przed zawarciem umowy 

o zamówienie kopię umowy regulującej współpracę wykonawców. 

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w przepisach Działu IX ustawy Pzp – art. 505-590. 

2. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Rozdział XX. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka – Urząd Miejskie w Praszce, Plac 

Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail iod@praszka.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 
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dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Rozdział XXI. Wykaz załączników 

załącznik nr 1 dokumentacja szczegółowa przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 2 projekt umowy 

załącznik nr 3 formularz ofertowy 

załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

załącznik nr 5 wykaz wykonanych robót budowlanych 

załącznik nr 6 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 
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