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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

GMINA POBIEDZISKA, 
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 
tel. 618977100, fax. 618977124 
Godziny pracy Zamawiającego: 
poniedziałek 8:30-16:30, wtorek –piątek 8:00-15.00 
 

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy 
PZP wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego 
(roboczego). 

nr tel.: 61 89 77 174 oraz adres E-MAIL: zp@pobiedziska.pl    

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP 
komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu 
do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez 
Zamawiającego umieszczone w rozdziale XIII pkt 3. 

II.  Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 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 Burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska jako organ wykonawczy Gminy Pobiedziska i który wykonuje zadania 
publiczne przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach z siedzibą 
w Pobiedziskach przy ul. Kościuszki 4; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 
kontaktować pod adresem e-mail: odo@pobiedziska.pl , tel. 61 8152 909; 

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, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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 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 przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

mailto:zp@pobiedziska.pl
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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 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. 

III.  Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 
pkt 2 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.  
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1) Negocjacje treści ofert:  

− nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;  

− dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 
kryteriów oceny ofert;   

− mają charakter poufny.  

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji:  

− może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy 
czym Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach);  

− w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone 
negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;  

− informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu 
negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy 
nie mają obowiązku składania ofert dodatkowych). 

3) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. 

4) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu. 

5) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

6) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

7) Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 9 do SWZ.  

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których 
zaprosi do negocjacji ofert.  

9) W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

10) Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w niniejszej SWZ 
mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej. 

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

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.  

8.  Wymaganie dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia tj. - robotników budowlanych wykonujących roboty 
budowlane, operatorów maszyn budowlanych, kierowców samochodów 
ciężarowych, monterów instalacji wod -kan, monterów sieci elektroenergetycznych i 
urządzeń elektrycznych (oświetlenia drogowego), monterów instalacji 
telekomunikacyjnych, pracujących pod kierownictwem Kierownika Budowy lub 
Kierownika robót,  jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.  zm.).  

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę 
osób, które będą skierowane do wykonania prac budowlanych z ramienia 
Wykonawcy lub podwykonawcy wraz z oświadczeniem, odpowiednio Wykonawcy 
lub podwykonawcy, które osoby znajdujące się na liście są zatrudnione przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony jest do wykonania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:   

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia ww. wymogów  i 
dokonywania ich oceny; 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 
spełniania ww. wymogów;  

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ppkt. 1) czynności w trakcie realizacji  zamówienia: 
− oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, zakresu obowiązków, 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
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realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), o którym mowa w §16 Umowy i Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm.); 

− w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
przedłoży zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji, 

− oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

5) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o 
pracę zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

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

10. Źródło finansowania: 

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych (finansowany jest ze środków stanowiących wkład własny 
Zamawiającego oraz ze środków pochodzących z ww. dofinansowania) Zamawiający 
otrzymał wstępne zapewnienie przyznania dofinansowania poprzez udzielenie wstępnej 
promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych po spełnieniu warunków określonych w treści Wstępnej 
Promesy i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie.  

Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa 
w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Szczegółowy opis realizacji dofinansowania opisany został w Regulaminie Naboru Wniosku o 
dofinansowanie EDYCJA Nr 1 (Obowiązujący od dnia 2 lipca 2021r.) Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z 

uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych” od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn – 
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Pobiedziska do ul. Poznańskiej” w Gminie Pobiedziska. Przedmiotem zamówienia jest 

budowa obiektu liniowego o długości 2,25 km i obejmuje wykonanie robót budowlanych na 

nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  

nr 19, 18/1, 18/2, 17, 16/1, 16/2, 20, 41/1, 42/2, 43 z ark. mapy 1 obręb Wójtostwo oraz 

działki nr 14/9, 14/27, 13, 14/17, 14/18, 14/20, 14/21, 15/7, 15/17, 15/23, 15/4, 15/15, 

15/21, 15/5, 15/8, 15/20, 15/9, 15/19, 16/2, 16/5, 16/6, 16/7, 16/4, 16/3, 17/2, 17/1, 18, 

22 z ark. mapy 19 obręb Pobiedziska i działki nr 1, 13, 14, 20, 21, 19/1 Z ark. mapy 27 obręb 

Pobiedziska. 

2. „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek 

rowerowych” od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn – Pobiedziska do ul. Poznańskiej” 

obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności:  

1) budowę drogi gminnej – południowa obwodnica miasta Pobiedziska; początek 
budowy drogi gminnej zlokalizowany jest na wlocie na rondo stanowiące 
skrzyżowanie z ul. Poznańską (droga gminna), natomiast koniec na projektowanym 
skrzyżowaniu typu rondo z drogą powiatową nr 2409P (ul. Kostrzyńska). Zakłada się 
jezdnię asfaltową o szerokości 7,00m (2 x 3,50 m) oraz pobocza o szerokości 1,25 m. 
Początkowy odcinek 300 m przewidziano w terenie zabudowanym jako ograniczony 
krawężnikami wraz ze ściekiem przykrawężnikowym o szerokości 20 cm (nie 
wliczany do szerokości jezdni), 

2) rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2409P – ul. Kostrzyńskiej, 

3) rozbudowę odcinka drogi gminnej – w ul. Kaczyńskiej; początek budowy od ul. 
Kaczyńskiej przyjęto w rejonie posesji nr 37, natomiast koniec za skrzyżowaniem z 
projektowaną drogą główną w km 0+395,87. Zakłada się jezdnię asfaltową o 
szerokości 6,00m (2 x 3,00 m) oraz pobocza o szerokości min. 0,75 m, 

4) budowę skrzyżowań typu rondo; 

− budowa skrzyżowania typu rondo małe z drogą gminną (ul. Kaczyńska) – w 
km ok. 0+939; średnica zew. 32,0 m, średnica wew. 15,0 m; szerokość jezdni 
na rondzie 6,0 m; szerokość pierścienia 2,5 m; Szerokość jezdni na wlocie: 
3,75 m; szerokość jezdni na wylocie 4,50 m. Rondo jest przejezdne dla 
pojazdów typu „TIR” na przebiegu drogi głównej. W ul. Kaczyńską zakłada się 
przejezdność dla pojazdu ciężarowego stanowiącego dojazd docelowy lub 
wywóz śmieci oraz nieczystości, 

− budowa skrzyżowania typu rondo małe z drogą powiatową nr 2409P (ul. 
Kostrzyńska)  w km ok. 1+565,79; średnica zew. 40,0 m, średnica wew. 23,0 
m; szerokość jezdni na rondzie 6,0 m; szerokość pierścienia 2,5 m; Szerokość 
jezdni na wlocie: 3,75 m; szerokość jezdni na wylocie 4,50 m. Rondo jest 
przejezdne dla pojazdów typu „TIR” wszystkich relacji, 

5) budowę ścieżki pieszo-rowerowej; o szerokości 2,50 m (bez szerokości obrzeży) i 
konstrukcji asfaltowej – poza obszarem zabudowy, zlokalizowanej za rowem 
drogowym o szerokości 3,00 m (bez szerokości krawężników i obrzeży) i konstrukcji 
asfaltowej – na terenie zabudowy, zlokalizowanej za proj. rowem drogowym. 
Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w rejonie przejść dla pieszych 
zaprojektowano krawężniki obniżone do 2 cm na całej szerokości przejścia. W 
obrębie przejść dla pieszych należy zastosować płyty ostrzegawcze z wypustkami 
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30x30x8 cm. Wzdłuż projektowanych ścieżek pieszo-rowerowych planuje się 
zlokalizować przejazdy dla rowerzystów wraz z przejściami dla pieszych, 

6) budowę chodników; w rejonie wylotu z ronda w ul. Kaczyńskiej. Zakłada się chodnik 
o szerokości min. 2,00 m (bez szerokości obrzeży) i nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej, 

7) budowę zjazdów indywidualnych i zjazdów na drogi wewnętrzne: 

a. o konstrukcji asfaltowej – zjazdy poza obszarem zabudowanym, 
szczególnie na istn. drogi wewnętrzne gruntowe, pola, łąki itp.;  

b. o konstrukcji z kruszywa – zjazdy poza obszarem zabudowanym, 
szczególnie na istn. drogi wewnętrzne gruntowe, pola, łąki itp.;  

c. o konstrukcji z kostki betonowej koloru grafitowego – zjazdy na posesje 
(działki zabudowane) oraz zjazdy w obszarze zabudowanym. 

8) budowę kanalizacji deszczowej, 

9) budowę oświetlenia ulicznego, 

10) budowę kanału technologicznego, 

11) przebudowę infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 

12) zastosowanie bariery ochronnej N2W2B, przy założeniu zachowania odległości lica 
bariery od krawędzi jezdni min. 0,75 m. Dodatkowo projekt zakłada montaż barierek 
U-12a zabezpieczających pieszych oraz rowerzystów o wysokości 1,20m w rejonie 
przepustu oraz w miejscu prowadzenia ścieżki w nasypie powyżej 0,75 m, 

13) przebudowę przepustu w km 0+234 – zlokalizowanego w ciągu ul. Kaczyńskiej, 

14) opracowanie TOR (tymczasowej organizacji ruchu). 
UWAGA:  
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną 
dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, normami 
polskimi i sztuką budowlaną. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy tj.: wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej, 
odtworzenia nawierzchni oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich 
robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, wykonania zatwierdzenia u zarządcy 
drogi tymczasowego projektu organizacji ruchu, na czas wykonywania robót budowlanych i 
projektu odtworzenia nawierzchni, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i 
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty 
ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, 
badań i odbiorów.  

15)  Wspólny Słownik Zamówień CPV obu zadań: 

− 45100000-8 Przygotowanie terenu pod inwestycję 

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

− 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
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− 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei 
podziemnej 

− 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

− 45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, 
dróg 

− 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii  energetycznych 

− 45340000-2 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

− 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

− 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

− 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
− 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 

 
16) Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa znajdują się w załączniku 7 do 

SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w projekcie architektoniczno - 

budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót, a 

także w projekcie stałej organizacji ruchu. 

17) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot 
zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych 
bez uwag (Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – Rozdział  XXI SWZ). 

18) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji 
projektowej i STWiORB lub równoważne, z zastrzeżeniem ust. 4. 

W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, norma, Zamawiający dodaje „lub 
równoważne” i dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 
warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i 
odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane 
przez Zamawiającego, stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP.  Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, 
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 
normami. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, 
zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień 
dotyczących treści oferty. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 
99 i art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
jakościowych Zamawiającego. 

19) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Niepodzielenie przedmiotu na części (branże) umożliwia pełną koordynację oraz 
odpowiedzialność jednego Wykonawcy za wszelkie elementy procesu inwestycyjnego za 
który ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz poszczególne elementy 
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prac budowlanych. Dopuszczenie kilku niezależnych Wykonawców wiązałoby się z 
koniecznością wydłużenia terminu realizacji, w związku z przeprowadzeniem procedur 
odbioru i przekazania placu budowy kolejnemu wykonawcy oraz skorelowaniu tych 
terminów pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, a w sytuacji przesunięć terminów 
mogłoby skutkować zbędnymi przestojami. Ponadto potencjalne usterki i wady 
powykonawcze mogłyby wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego 
dochodzenia celem ustalania granicy odpowiedzialności poszczególnych wykonawców, 
prób cedowania przez wykonawców odpowiedzialności na innych wykonawców.  

20) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

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

22) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 
oraz dokumentacja (OPZ + dokumentacja), stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ. 

V.   Wizja lokalna 

Zamawiający nie precyzuje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w 
art. 131 ust. 2 PZP. 

VI.  Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę głównego 
przedmiotu  zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców.    

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące podwykonawstwa zostały opisane we 
wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy po 
pozyskaniu przez Zamawiającego decyzji ZRID.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie 14 miesięcy od 
dnia przekazania terenu budowy. 

3. Zamawiający oświadcza że do dnia 20.05.2022r. złoży wniosek o zgodę na realizację 
inwestycji drogowej objętej niniejszą Umową. Zgodnie z art. 11h Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
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publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176), decyzja winna być wydana w terminie 90 dni od 
złożenia wniosku. 

4. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie 
umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy 
wykazują łącznie. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

A. wykonawca spełni warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 roboty 
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o 
długości min. 1400m, zaszeregowanej w  klasie technicznej co najmniej Z.  

Uwaga !!! 

− Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania 
wymaganej wartości porównywalnej.  

− Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zastrzega, że w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek 
nie podlega zsumowaniu, co oznacza, że jeden z wykonawców musi wykazać się całym 
wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeśli wszyscy 
Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich 
samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). 

 

B. warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: 



  
Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

Nr postępowania: ZP.271.10.2022.NB 

13 

− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń  posiadającą 

min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, 

polegające na kierowaniu branżowymi robotami budowlanymi, w tym min. dwóch 

robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie 

drogi lub ulicy o długości min 1400 m; 

− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i   kanalizacyjnych;  

− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia 

budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych;  

− osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia 

budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych.  

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie 
spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej lub 
Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 
 
Uwaga !!! 

− Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im 
uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U z 2019r., poz.1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich  Unii Europejskiej (t.j.  Dz.U z 2018r., poz. 2272 ze zm.). 

3. Odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takim wypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do 
SWZ. 

4. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, w odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

5. Ocena warunków nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o  informacje 
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w 
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dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 PZP; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 PZP, tj.: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury; 

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

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

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.  

X.   Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 
zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
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3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 
załącznik nr 5 do SWZ; 

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

3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ; 

5) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. załącznik nr 3 do SWZ; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert1. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

 
1 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
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zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy2. 

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

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI.   Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia 

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 
umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli 
każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem Wykonawców. 

5. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. 

7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w 
odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny 
sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - umowę 

 
2 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.  
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konsorcjum/umowę spółki cywilnej, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie 
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego 
skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum. 

10. Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, 
stanowiące załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy. 

XII. Potencjał podmiotu trzeciego (poleganie na zasobach innych 
podmiotów) 

1. 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. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z art. 118 ust. 
3 i 4 ustawy PZP do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
(załącznik nr 6 do SWZ). 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzić, 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. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
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przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. X ust. 
1 SWZ oświadczenie, podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

XIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Nina Łeptuch-Basa 

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

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

− przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 
− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 
1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu; 

− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu; 

− przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. 
treści przedmiotowych środków dowodowych; 

− przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - 
Prawo zamówień publicznych; 

− przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
− przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
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kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 

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

b) 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, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) 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. 

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

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" 
oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 
linkiem.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Zalecenia !!! 

1. 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”. 

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

3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

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

6. 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.  

7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

8. 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.  

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

10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
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12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków. 

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

14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

16. 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. 

 

XIV.  Tajemnica przedsiębiorstwa  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca,  wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (oświadczenie zawarte w zał. 1 do SWZ), oraz 
brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje 
odtajnieniem informacji, o których mowa w ust. 2. 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zamierza zastrzec 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w 
sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania 
stron oferty. 

5. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 pkt. 1) i 2) ustawy 
pzp. 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego w SWZ 

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

2. 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 
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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.  

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

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

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

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

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

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 
podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Do oferty należy załączyć: 

1) formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z oświadczeniami o spełnianiu 
warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o treści 
zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument (jeśli dotyczy) potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby. 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. Pełnomocnictwo lub inny 
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o 
współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno 
zawierać w szczególności wskazanie: 

− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
− wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
− wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
− ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – omówiono szczegółowo w rozdziale XII SWZ – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy). Składane w przypadku gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, 
jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów. 

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ . 

5) Dowód wniesienia wadium – forma i sposób wniesienia wadium omówiono w rozdziale 
XVII SWZ - jeśli dotyczy. 

6) Wykaz rozwiązań równoważnych – jeśli dotyczy. 

XVI.  Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.   

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy cena wskazana w formularzu ofertowym różni 
się w zapisie cyfrowym i słownym,  za wiążąca i ostateczną uzna cenę zapisaną cyfrowo. 
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2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym 
postępowaniu wynosi 23 %. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 
trakcie realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym 
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

8. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości 
przedmiotu zamówienia (umowy) oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego 
przewidzianego dokumentacją niniejszego postępowania: Specyfikacją warunków 
zamówienia (SWZ), Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dokumentacją projektową, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 
technicznej. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.  zm.), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć3.  
W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść 
formularza.   

 
3
 Zgodnie z art. 225 PZP  
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XVII.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 
100 000,00 ZŁ (słownie: sto tysięcy złotych  00/100); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 71 9044 0001 2103 0100 
0268 0022 Bank PG BS z dopiskiem „Wadium – ZP.271.10.2022.NB” „Budowa południowej 
obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych” 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę określone w ustawie PZP  

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 
kwoty wadium; 

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

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert);  

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

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA POBIEDZISKA, ul. Kościuszki 4, 
62-010 Pobiedziska 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum). 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 
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o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie 
odrzucona4. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. 
 

XVIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2022 r. (do końca 
dnia). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

5.  W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 4, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 
przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

7. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 

XIX. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pobiedziska w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 16.05.2022 r. do godziny 10:00 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 
stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 

 
4
 Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod 
rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 
odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

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

 

XX. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert, poprzez ich odszyfrowanie na platformie platformazakupowa.pl, nastąpi w 
dniu 16.05.2022 r. o godzinie 10:15. 

2. W przypadku awarii platformazakupowa.pl, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  
w sekcji ,,Komunikaty”. 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 
otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie 
uprawnienie. 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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XXI.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert  

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

1) Cena (C) – waga kryterium  60 %; 

2) Długość gwarancji  – waga kryterium 40 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Cena (C) – waga 60 % 

cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 % 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 
podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) Długość gwarancji   – waga 40 % 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości: 

a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na 
podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości. 

b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 
miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji 
rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy 
oceniany okres gwarancji to 60 miesięcy. 

c) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów. 

d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach. 
Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy to przygotuje 
ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

e) W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki 
Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 12 miesięczny okres 
gwarancji jakości.  

f) Ocena kryterium gwarancji odbywać się będzie poprzez porównanie okresu 
gwarancji wg wzoru   

   A  
  G = ------------ x100 x40% 

   B 

 Gdzie:  

A- okres gwarancji w ocenianej ofercie, przy czym nie może być krótszy niż 12 
miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku oferowanych 
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dłuższych okresów gwarancji niż 60 miesięcy za liczbę A w liczniku podstawiona 
będzie wartość 60. 

B- najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert. W 
przypadku dłuższych oferowanych okresów gwarancji niż 60 miesięcy za liczbę B 
w mianowniku podstawiona będzie wartość 60. 

G- kryterium gwarancji - liczba punktów uzyskana w tym kryterium 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wpisze wartości dot. kryteriów nr 1 z którego będą te wartości 
wynikać Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SWZ. 

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 

XXII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria oceny ofert. 

4. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia 
umowy. 

5. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 
ze złożonej oferty. 
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6. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeśli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w pkt. XXIII SWZ. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp.) 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 
− pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty 

dokumentów; 
− potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
− w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) – umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców; 

− w przypadku gdy Wykonawca jest spółką cywilną – stosowną umowę spółki cywilnej; 
− aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
okresie od rozpoczęcia robót do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami). Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać 
wyżej wymieniony poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do dnia 
końcowego realizacji umowy (oryginał – do wglądu oraz kserokopię poświadczoną 
za zgodność z oryginałem), 

− Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia, 

− kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej. 
− ustalony i uzgodniony Harmonogram rzeczowo-finansowym (HRF) dla inwestycji z 

uwzględnieniem procentowym całego procesu inwestycyjnego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

XXIII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego wynikającego z umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy, jednakże przy dokonaniem samej czynności podpisania umowy.   

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
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− pieniądzu; 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

− gwarancjach bankowych; 

− gwarancjach ubezpieczeniowych; 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia  
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7.  Zmiana formy zabezpieczenia 

1) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2; 

2) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3; 

3) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 XXIV. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 
do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

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

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

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

XXVI. Spis załączników 

1.  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2.  Załącznik nr 2 (A i B) - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu 
warunków udziału 

3.  Załącznik nr 3 - Wykaz robót i wykaz osób 

4.  Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie 

5.  Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa 

6.  Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów 

7.  Załącznik nr 7 - OPZ + dokumentacja 

8.  Załącznik nr 8 - Projekt umowy 

9.  Załącznik nr 9 - Formularz oferty dodatkowej  
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