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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie 

ul. Witosa 2  

33-230 Szczucin 

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  

Tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP na 

roboty budowlane pn.: 

 

 

„Modernizacja parteru, klatek schodowych w budynku 

PCEiKZ wraz z budową podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych” 

 

 

 

          
 

 

         ZATWIERDZIŁ: 
 

                DYREKTOR 

 

                    Magdalena Mach-Surowiec 
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 I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie                   

ul. Witosa 2,  33-230 Szczucin, woj. małopolskie, Numer telefonu 14 643 64 21, fax:                

14 643 64 21 w.33 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski  

Adres poczty elektronicznej: przetargi@pceikz.pl 

 

II. Ochrona danych osobowych 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. 

U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. K.K. 

Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa 

Tarnowska, 

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

kontaktować pod adresem e-mail rj@pceikz.plj 

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

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego  

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym w przepisach ustawy PZP, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

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

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących 

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

osobowych 

c) 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 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski
mailto:pawel.lach@vp.pl
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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 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 

275 pkt 1 PZP zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

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. 

6. Zamawiający nie prowadzi postepowania 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. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań o których mowa w art. 96 ust. 1 

PZP. 
 

UWAGA 1   Zgodnie z art. 101 ust. 4  ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji 

projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, 

zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji  technicznych,  o których  mowa  w  art. 101  ust.  1  

pkt  2  i  ust.  3 Pzp  a  takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub 

równoważne”, to Zamawiający  dopuszcza rozwiązania  równoważne  opisywanym w  

każdej  takiej  normie, europejskiej ocenie  technicznej,  aprobacie,  specyfikacji  

technicznej,  systemowi  referencji technicznych. W  związku  z  powyższym  należy  

przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie  technicznej, aprobacie,  specyfikacji  

technicznej,  systemowi referencji  technicznych  występujących w opisie przedmiotu 

zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp  

wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych 

dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych  

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 –107 Pzp, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja parteru, klatek schodowych w budynku 

PCEiKZ wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych”. 
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Zakres robót obejmuje:  

 

a) wymiana stolarki drzwiowej 

b) montaż kanalizacji sanitarnej 

c) malowanie pomieszczeń 

d) wymiana posadzek na parterze oraz klatce schodowej 

e) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych 

 

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

• 45000000-7: Roboty budowlane 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 45310000-3: roboty instalacyjne elektryczne 

 

3. Szczegółowy zakres robót zamówienia określa załączona do niniejszej SWZ 

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Budowlanych oraz przedmiar robót zamówienia stanowiąca załączniki nr 6 SWZ. 

4. UWAGA 3 Wskazane materiały z rozbiórki, Wykonawca ma dostarczyć na miejsce 

wyznaczone przez Zamawiającego.  

5. Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB znaki towarowe, nazwy 

lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 

wymienionych dokumentach.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

7.  Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                 

o pracę osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj.  

• Roboty malarskie  

• Roboty glazurnicze  

 

jeżeli praca tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony               

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia) odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w pkt. 8 

czynności. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (jeden 

z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności: 

1) oświadczenie zatrudnianego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
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3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę pracownika,  

- zawierających 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. 

 

V. Podwykonawstwo  

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.                      

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu 

ofertowym tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców jeżeli są już 

znani.  

 

VI. Termin wykonania zamówienia  

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 

przekazania terenu budowy.  

2. Zamawiający ustala ostateczny, końcowy termin wykonania poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia tj. 100 dni od podpisania umowy 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu   

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający                    

nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Zamawiający, uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania 

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

wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy czy 

przebudowy lub remoncie o wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł 

brutto. 

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi 

jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. min.: 
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• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie 

realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno 

-budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego;  

 

 

VIII. Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy 

wykonawcę, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4-5 i 7 ustawy Pzp: 

1) 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, 

2) 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, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał 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. 

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                       

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne, 

2) Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym, 

3) Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) Zreorganizował personel, 

c) Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d) Utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 

4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w pkt. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. 

 

IX. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie 

zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia. 

 

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

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków 

dowodowych, tj.: 

1) Oświadczenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), z innym wykonawcą, 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 według załącznika nr 3 

do niniejszej SWZ 

2) Odpisu lub informacji 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) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest                   

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –       

załącznik nr 5 do niniejszej SWZ 

4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do 

niniejszej SWZ 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 2) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma 

przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

6. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on 

zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub 

dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

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 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków.  

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 
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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.  

 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  

z nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2A do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3 

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 udostępniania 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 doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostepniających zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

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

Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale IX SWZ. 

 

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy  

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni 

wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.   

 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

 

            Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:  

             W sprawach przedmiotu zamówienia – Pani Danuta Tęcza tel. 14 643 64 21 

             W sprawach formalnych – Pani Magdalena Mach-Surowiec tel. 14 643 64 21 

 

1. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

pprzetargi@pceikz.pl (nie dotyczy składania ofert).  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski  

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej 

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 

mailto:pprzetargi@pceikz.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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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 w formie elektronicznej 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 w formie elektronicznej 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 31 

grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 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 przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

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

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 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
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brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

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 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ 

 

1. Oferta wraz załącznikami złożona w postaci elektronicznej musi zostać podpisana 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym pod rygorem nieważności. W procesie składania ofert wraz z załącznikami 

na platformie,  wykonawca składa bezpośrednio podpis na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (platformazakupowa.pl).  

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 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: 

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

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) 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, 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 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

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

8. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wykonanie jednej, kilku lub wszystkich 

części zamówienia określonego w rozdz. IV niniejszej Specyfikacji zgodnie z 

Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie 

odrzuceniu. 

9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością. 

10. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 

polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12. Oferta powinna składać się z : 

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej SWZ, 

2) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia/ podmiotów udostępniających zasoby o 

niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, 

3) kosztorysu ofertowego 

4) pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 

reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost                         

z dokumentu rejestrowego, 

     Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składania oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego, 

5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać dołączone 

pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy, 

6) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 

7) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ, 

8) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż 

pieniądz. 

13. 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 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

14. 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. 

15. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

17. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

18. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

19. 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. 

20. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

a) 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.  

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym. 

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu.  

21. 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.  

22. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

23. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

24. 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. 
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25. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

26. 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. Sposób obliczania ceny oferty. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej brutto i netto, oraz kwoty 

podatku VAT (obowiązującej stawki podatku VAT). Cena ofertowa (cena brutto) 

powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne 

ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć. Cena ma zostać 

określona do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo 

starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania                 

i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.  

2. Cenę oferty (brutto) należy obliczyć na podstawie przedmiaru załączonego do SWZ. 

Do wyceny zakresu zamówienia przyjąć należy wyroby budowlane takie jak przyjęto 

w załączniku „Opis materiałów” oraz przedmiarze robót (lub materiały do nich 

równoważne). 

3. Brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej w pozycjach w kosztorysie      

ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Pominięcie pozycji lub jej zmiana skutkować będzie odrzuceniem oferty za wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 87 ust.2 ustawy. 

5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym   

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, bez których realizacja  zamówienia 

byłaby niemożliwa. Rozliczenie ma charakter kosztorysowy. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 

  

1. Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w kwocie 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 

 

Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj:   

a) pieniądzu,   

b) gwarancjach bankowych,  

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

d) 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto w Banku 

Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr 79 9462 0003 2001 0000 3812 0014 
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4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa  

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

a) upływu terminu związania ofertą, 

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy 

nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie 

upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

b) którego oferta została odrzucona, 

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail 

lub adresu pocztowego, na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu 

wadium. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wniesionego  

w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub 

poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:         

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 

art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 

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

Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:                 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;                

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;                    
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

 

XVI. Termin związania ofertą.  

 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, tj. do dnia 3.09.2021 r. przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

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

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

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

 

XVII. Miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski do dnia 5.08.2021 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. 63 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 elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 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 zaszyfrowania i złożona.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotyczących złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatdabrowski
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIX. Otwarcie ofert. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.08.2021 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem 

Platformy.  

2. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert  

w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.   

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie  

i otwarcie ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie  

i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów                        

i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

A. cena - 60%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru: 

 

              Cnk 
C = -------------- x 60 

              Cbo 
 

Cnk – cena najkorzystniejsza spośród złożonych ofert (minimalna) 

Cbo – cena badanej oferty 

 

B. Okres gwarancji - 40%, gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru: 

 

 Gbo 
G = -------------- x 40 
 Gmax 
 

Gbo – okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach) 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach) 

 

Minimalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez 

Zamawiającego wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny wynosi 60 miesięcy 

licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, 

Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny oferty okres gwarancji wynoszący 

60 miesięcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym oferowanego 

okresu gwarancji. 
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3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania przed podpisaniem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub  

w kilku następujących formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto  

w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr 79 9462 0003 2001 0000 3812 

0014 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone  

w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. 

8. 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 
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którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się  

art. 451 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

11. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, która jest 

zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

12. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z ich treści musi wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej wysokość zabezpieczenia  

z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy przez Wykonawcę. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

14. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 

Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie 

zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

15. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

16. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

17. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

 

XXIII. Informacja o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 

 

1. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, 

zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.  

2. Na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) zmian dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy wynikających                            

z poniższych okoliczności:  

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
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ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji 

prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie 

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19. 

3.  Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) zmiany rachunku bankowego, 

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy oraz 

jakiekolwiek zmiany, które na mocy zapisów umowy nie stanowią jej zmiany.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
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w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środki ochrony pranej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługuje również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia 

umowy, 

b) 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: 

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

postawę 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 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 postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

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

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest równoczesne 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. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. formularz ofertowy  

2. oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  

2A. oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 

3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

4. wzór umowy 

5. wykaz wykonanych robót budowlanych 

6. dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robót 

 

 


