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1. ZAMAWIAJĄCY: 
1.1. POWIAT LEŻAJSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego z siedzibą,  

37 – 300 Leżajsk, ul. Kopernika 8, telefon: 17 24 04 500, fax:  017 24 04 509,  

 NIP 816-167-32-28, REGON: 690581360,  

 adres strony internetowej: www.starostwo.lezajsk.pl;  

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk (dedykowana 

platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcami oraz składania ofert) 

e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl; 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 

275 pkt 1) ustawy Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej 

SWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów Wykonawca 

powinien 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. 

2.2. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

2.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

2.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

2.5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
2.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

2.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

2.8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia 

stanowi integralną całość. Dzielenie zamówienia spowodowałoby dodatkowe koszty 

dla Zamawiającego. Skoordynowanie prac różnych Wykonawców mogłoby poważnie 

zagrozić właściwemu zrealizowaniu całości zamówienia. 

2.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.10. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

2.11. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2.12. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:  

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740  ze 

zm.) - jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2415); 

mailto:powiat@starostwo.lezajsk.pl
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 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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). 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:  

„Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim” 

3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

72310000-1 Usługi przetwarzania danych 

 

3.3. Miejsce realizacji zamówienia: Powiat Leżajski 

3.4. Rodzaj zamówienia: Usługi 

3.5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest założenie i modernizacja szczegółowej wysokościowej 
osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leżajskiego w oparciu o wstępny projekt oraz 
inwetaryzacyjne osnowy wykonaną w roku 2020 zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352). 
W szczególności należy wykonać: 
1) Analizę materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym  

i kartograficznym celem ewentualnego wykorzystania ich przy realizacji projektu 
technicznego; 

2) Wywiad terenowy dla ustalenia szczegółowej lokalizacji osnowy wysokościowej i 
uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na umieszczenie znaku wysokościowego; 

3) Wykonanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej;   
4) Stabilizacja nowych znaków wysokościowych oraz sporządzenie opisów 

topograficznych; 
5) Konserwacja istniejących znaków osnowy wysokościowej; 
6) Pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej; 
7) Opracowanie wyników pomiaru wysokościowego w układach odniesienia  

PL- EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH oraz PUWP 2000/7 dla współrzędnych 
poziomych. Zakłada się, że wyznaczenie wysokości punktów tej osnowy w układzie  
PL-EVRF2007-NH zostanie wykonane metodą ścisłego wyrównania sieci; 

8) Utworzenia bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej - BDSOG, o której mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt. 10 ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)  w zakresie obejmującym 
szczegółową osnowę wysokościową  oraz załadowanie tej bazy wraz z opisami 
topograficznymi i zdjęciami do systemu Zamawiającego. 
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający Warunki Techniczne stanowi 
Załącznik nr 2 do SWZ. 

3.6 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

1) Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony wart. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników 
wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, związane z 
pomiarem i stabilizacją/konserwacją punktów osnowy oraz tworzeniem bazy danych 
osnowy przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 
 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 8 do SWZ - wzór 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 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

powyżej czynności. 
 

4. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7) USTAWY PZP, 
Nie przewiduje się 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

 Zamawiający nie określa. 

6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 Zamawiający nie określa. 

6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 Zamawiający nie określa. 

6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej; 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł brutto, polegającej na realizacji modernizacji lub założeniu 

szczegółowej osnowy wysokościowej, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, (wg proponowanego załącznika nr 4 do 

SWZ), 

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji 

zamówienia, która zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) może objąć kierowanie pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem lub modernizacją 

szczegółowych osnów geodezyjnych, ponieważ posiada uprawnienia zawodowe,  

o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w 

którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, jeżeli te kwalifikacje 

zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
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Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.); (wg proponowanego 

załącznika nr 5 do SWZ). 

UWAGA: 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 

109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Pzp; 

7.2. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 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, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
 

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; 
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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, 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. 

7.3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawcę: 

„4) 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; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7) 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; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

podmiotowych środków dowodowych; 
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9)   który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

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

7.5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

I. ETAP SKŁADANIA OFERT  

 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  
 

8.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 112 ust.2 pkt 4 

ustawy Pzp) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(art. 108 ust. 1 i art. 

109 ust. 1 pkt  4-10 ustawy Pzp) (wg proponowanego załącznika nr  3 do SWZ); 
 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

8.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  

(wg proponowanego załącznika nr 6 do SWZ), + Oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg proponowanego załącznika nr  

3 do SWZ),  

- jeśli dotyczy tj. w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby 

8.3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg proponowanego załącznika nr 7 do 

SWZ),  

- jeśli dotyczy tj. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  
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II. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT - Informacja o podmiotowych 

środkach dowodowych 

 

8.4. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia z postępowania. 

8.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa 

powyżej obejmują: 

1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z warunkiem 

określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 5 do SWZ). 

 

2) wykazu usług 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 usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 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 wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. a) 

SWZ (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ); 
 

UWAGA:  

 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 2 dotyczy usług,  

w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 

uczestniczył lub uczestniczy (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do 
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wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu 

prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której 

wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur). 
 

 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki 

dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej 

lub zawodowej. 
 

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8.9. 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 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 

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. 
 

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (art. 118-123 ustawy Pzp) 
9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9.2. 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 (proponowany wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
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9.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.2, 

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. 

9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 

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

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 

8.1 SWZ, także (dodatkowo) 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, stanowiący proponowany załącznik nr 3 do SWZ. 
9.7. W odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 
 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 
10.1. 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. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 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. 
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10.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 

10.4. Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję itp. 

10.5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako 

najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej. 

 

11. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
11.1. Informacje ogólne 

11.1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk, zwanej dalej Platformą. 

Wykonawcy winni zapoznać się z Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla 

Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ),  w których 

zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu. 

11.1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego,  powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie 

jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod 

linkiem: 

https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtg

UxMAwRo/edit Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do 

formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

11.1.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez 

kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została 

złożona.  

11.1.4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 

ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 

11.1.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 w zakresie proceduralnym: 

 Pani Grażyna Miazga-Paszek 

 w zakresie merytorycznym: 

 Pan Marek Harpula 

 email: powiat@starostwo.lezajsk.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit
https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit
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11.1.6. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny 

wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

11.1.7. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których 

mowa w Rozporządzeniu 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 2017r. poz. 2247). 
 

Zalecenia: 

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .jpg 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów .zip, 7Z 

11.1.8. W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki 

podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

11.2. Złożenie oferty 

11.2.1. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty 

wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne 

konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, 

np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania 

oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta. 

11.2.2. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego 

na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk w konkretnym postępowaniu w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

11.2.3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty 

przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy 

dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym 

pliku. 

11.2.4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11.2.5. Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 

podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

11.2.6. W drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, 

załączonych plików oraz ich ilości. Następnie, aby zakończyć etap składania oferty 

należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”. 

11.2.7. System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla zamawiającego 

do terminu otwarcia ofert. 
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11.2.8. Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z 

platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty. 

11.2.9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest 

zaszyfrowana nie można  jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej 

oferty i wycofaniu poprzedniej.  

11.2.10. Szczegółowe instrukcje dla Wykonawców dostępne pod adresem 

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

 

11.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą (nie dotyczy składania 

ofert) 

11.3.1. W postępowaniu o udzielenie  zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień,  oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie  za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”, (nie dotyczy składania ofert, 

gdyż wiadomości nie są szyfrowane). 

11.3.2.  Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany  w pkt 11.1.5 adres e-mail (pojemność 

jednej wiadomości na skrzynce – do 15 MB). 

11.3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij 

wiadomość jako załączniki. 

11.3.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

11.3.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

11.3.6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

11.3.7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, 

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 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
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11.3.8. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

12.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ (oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania) – załącznik nr 3 do SWZ; 

b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 9 SWZ – załącznik nr 6 do 

SWZ (jeżeli dotyczy); 

d) 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,                        

- załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

e) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia; 

f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia,  

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

12.4. Ofertę, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.5. 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 

umocowanego do reprezentowania przedstawiciela Wykonawcy. 

12.6. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń, w tym dotyczących 

podmiotowych środków dowodowych (za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń o braku 

podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu): 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), 

Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w 

formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w 
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przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz  środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. poz. 2452). 

12.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowani, które każdego  z nich dotyczą. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

12.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

12.9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12.10. Sposób złożenia oferty, opisany został w pkt 11.2 SWZ oraz pod linkiem 

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

12.11. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  

komunikacji elektronicznej,  zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, a następnie umieszcza w odpowiednim polu formularza „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 

Pzp, tj. dotyczących:  

- nazwy albo imion i nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcy, 

- cen lub kosztów zawartych w ofercie. 

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub 

odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

12.12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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12.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk 

12.14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

12.15. 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. 

12.16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
13.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

13.2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi również obejmować wszelkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.3. Ceną oferty jest kwota podana na Formularzu Ofertowym. Jest to cena ryczałtowa 

brutto, niepodlegająca negocjacji i wyczerpująca wszelkie należności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi 

być podana jako: cena brutto, wyrażona kwotowo oraz słownie, wraz ze wskazaniem 

stawki procentowej i wartości podatku oraz ceny netto. 

13.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

13.5. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty 
transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 

13.6. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na 
wycenę zamówienia. 

13.7. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona, stosownie do treści art. 223 ust. 2 
ustawy Pzp. 

13.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, w szczególności w 
zakresie określonym w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 
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13.9. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 
30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 
ustawy Pzp., zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 
ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia. 

13.10. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie 
udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 
dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

13.11. 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 kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć.  

W powyższym przypadku w formularzu oferty, Wykonawca ma obowiązek: 

 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

Wzór formularza Ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, został przygotowany 

przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza.  

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
15.1. Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 29 maja 2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt 15.1, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwróci 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 wymagać będzie złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 



ZP.272.3.2.2021  

 

 

SWZ - Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim  
   Strona 20 z 28 

 

16. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
16.1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, o której mowa w pkt.11 SWZ, do 

dnia 30.04.2021 roku, do godziny 09:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2021 roku, o godzinie 

10:00. 

16.3. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu. 

16.4. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

16.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

16.6. Zamawiający w myśl art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, przed otwarciem ofert udostępni na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 
17.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące 

kryteria, gdzie 1% = 1 pkt: 

 Cena – 60%  

 Okres gwarancji – 40 % 

17.1.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) 

Kryterium „Cena”(C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej 

za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty.  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru: 
 

C  = [ Cmin: Co] x 60 pkt 

gdzie: 

C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena” 

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Co     – cena badanej oferty 

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.1.2. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (T) 

Kryterium ,,Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu 

okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyjmuje się, że okres rękojmi 

za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych usług, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
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W przypadku kryterium „okres gwarancji” ofertom zostaną przyznane punkty za okres 

gwarancji w skali punktowej w zakresie 0-40 obliczone następująco: 
 

 - 12 miesięcy gwarancji – 0 pkt 

„T” :  - 24 miesięcy gwarancji  – 20 pkt 

 - 36 miesięcy gwarancji (lub więcej) – 40 pkt 

gdzie: 

T – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji” 

Wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. 

W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 

minimalny okres gwarancji jakości, tj. 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 

miesięcy, do przyznania punktów za to kryterium zostanie przyjęty 36-miesięczny okres 

gwarancji, jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.  

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.  

17.1.3. Łączna ocena oferty: 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

P= C+T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”  

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

17.2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

17.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.1. 1), na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. Zgodnie z art. 432 ustawy Pzp Umowa wymaga, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej. 

18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 

umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, na warunkach 

określonych w załączniku nr 8 – wzór umowy. 

18.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 19 SWZ, 

2) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzający prawo osób składających 

podpisy pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia 

umowy z Zamawiającym (np. pełnomocnictwo); 

3) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki 

cywilnej – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie; 

4) dołączenia kopii uprawnień geodezyjnych osób przewidzianych na stanowisko 

kierownika prac. 

 

18.6. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam 

deklaracje i oświadczenia/informacje. 

18.7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

18.8. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta. 

18.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

18.10. Zamawiający nie później niż w terminie  30 dni od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 

wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub 

unieważnieniu postępowania - art. 309 ustawy Pzp. 

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  Wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi przed zawarciem umowy. 

19.3. Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
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19.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości. 

19.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 19.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

19.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

19.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy:  

Bank Pekao SA I O. w Leżajsku o numerze: 77 1240 1268 1111 0010 9637 5490 

W tytule przelewu należy wpisać  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

…..(nazwa zadania)……………….. 

19.8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione   

na Powiat Leżajski, ul. Kopernika 8, 37 –300 Leżajsk i złożone w formie oryginału. 

19.9. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji ma zawierać 

w szczególności następujące elementy: 

1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2) nazwa beneficjenta (Zamawiającego), 

3) nazwa gwaranta lub poręczyciela, 

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego, bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wywiązuje się z umowy np. nie wykonał przedmiotu zamówienia, 

wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależyta starannością, nie 

wywiązuje się z obowiązków wynikających z rękojmi,  nie usuwa wad, usterek 

zgłoszonych i powstałych w okresie gwarancyjnym. 

19.10. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów 

lub wprowadzenia do jej treści zapisów (warunków) innych niż dopuszczalne, 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

19.11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 19.9 

ppkt 5, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.12. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 
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1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących 

przedmiot umowy, 

2) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania umowy,  

3) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowania pism wykonawca nie 

wykonał należycie przedmiotu umowy. 

19.13. Gwarant nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia 

dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę. 

Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, 

która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego 

reprezentowania.  

19.14. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy 

określonego w pkt 5 SWZ, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy.   

19.15. Postanawia się, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

19.16. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 

30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie 

okresu gwarancji. 

19.17. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 

zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15[1] Ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn.  zm.). 
 

20. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
20.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych 

we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SWZ. Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ 

zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty. 

20.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią 

okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności, które przemawiają 

za koniecznością zmiany postanowień umowy określone w załączniku nr 8 – wzór 

umowy 

20.3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest wykazać wystąpienie okoliczności wskazanych we 

wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. 

z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy. 

20.4. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

20.5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia 

aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,  

wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych. 
 

21. WIZJA LOKALNA  

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 

lokalnej. 

22. PODWYKONAWSTWO  
22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zgodnie z 

wzorem umowy wg załącznika nr 8 do SWZ).  

22.2.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz jeżeli są już znani, podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w formularzu 

oferty). 

22.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

22.4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 

oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, 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 usług. 
 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia 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. 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

zamawiający był do tego obowiązany. 

23.4. 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. 

23.5. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a 

23.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

23.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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. 

23.8. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 516-521 

ustawy Pzp. 

23.9. 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. 

23.10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego 

o apelacji, jeżeli przepisy dział IX oddział 12 rozdział 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

23.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

23.12. 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 roku Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

23.13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

24. Ochrona danych osobowych - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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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 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu jest STAROSTA LEŻAJSKI, z siedzibą 

ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk, telefon 17 24 04 500, fax  0 17 24 04 509; 

 inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Leżajsku jest Pani 

Małgorzata Stachura, email: iod@starostwo.lezajsk.pl; 

 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim”, nr 

sprawy ZP.272.3.2021, prowadzonym w trybie podstawowym, w związku z ustawą z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy Pzp;   

 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 

okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, 

okres przechowywania obejmuje ten termin; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

 Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 **. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa); 

 Wykonawcy nie przysługuje: 

mailto:iod@starostwo.lezajsk.pl
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− 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; 
 

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności 

na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

* Wyjaśnienie: 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. 

** Wyjaśnienie: 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. 
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