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§ 1
Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony

internetowej prowadzonego postępowania

Zamawiającym jest Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Telefon: tel: (22) 766-40-64.
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl
Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo  .  
Postępowanie oznaczone jest jako: Rz.271.39.2021. Wszelka korespondencja w tej sprawie 
będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

§ 2
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie

zamówienia

1. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@um.legionowo.pl
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie, Specyfikacja Warunków 

Zamówienia (dalej zwana: SWZ), udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówie-
nia: https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo  .  

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów zostały określone w § 13 SWZ.

§ 3
Tryb udzielenia zamówienia

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Ustawa będzie dalej w skrócie nazywana 
„ustawą Pzp”.

2. W trybie podstawowym oświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, wykonawca 
dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 
złożenia.

§ 4
Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością

prowadzenia negocjacji

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 
2 i 3 ustawy Pzp.

§ 5
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W 
na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej
nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie 

2. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania  dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. 
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Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku
od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie 
a także uzyskanie w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO zgody wodnoprawnej  ( w rozumieniu ustawy 
Prawo wodne) – o ile jest wymagana,

3. Zakres prac projektowych :
4. zebranie danych i niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania: aktualnych map do 

celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, niezbędnych opinii, odstępstw, warunków technicznych od gesto-
rów sieci, uzgodnień, decyzji, ZUD itp., niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,

5. opracowanie i zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zgodnie z zaprojektowanymi li-
niami rozgraniczającymi pas drogowy.

6. opracowanie projektu zagospodarowania terenu ,
7. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego
8. opracowanie projektów technicznych, usunięcia kolizji, oświetlenia drogi, stałej i czasowej orga-

nizacji ruchu, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót .

9. odwodnienie drogi: powierzchniowo ( sączki, studnie chłonne, skrzynki rozsączające – w zależ-
ności od warunków gruntowych) lub do projektowanej kanalizacji deszczowej.

10. rodzaje nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.
11. Dokumentację projektową należy wykonać w następującej liczbie :
1) projekt zagospodarowania terenu  –  5 egz, 
2) projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz.
3) projekty techniczne (podzielone na branżę drogową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną, zie-

leni i inne branże) – 5 egz.
4) projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,
5) kosztorys inwestorski– 2 egz., 
6) przedmiar robót – 2 egz.,
12. Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

§ 6
Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługi w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 7
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

§ 8
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli

zamawiający je przewiduje

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w ogłoszeniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej - zamawiający wyraża jako minimalne poziomy:

1. Dysponowanie projektantem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
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uprawniające do projektowania obiektu budowlanego oraz wykonał co najmniej jeden projekt 
budowlany drogowy budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, na który została wydana 
ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID).

3. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne upraw-
nienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpo-
wiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej.

4. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownic-
twa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kiero-
wania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami bu-
dowlanymi, oraz

2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku de-
cyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymaga-
nia, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawo-
dowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicz-
nych.

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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.

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

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

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.

9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne, 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.

10. Jeżeli zdolności techniczne 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 
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zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podwykonawcy

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
14. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)

16. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 2.

17. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 
5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

19. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w sposób określony w ust. 17.

§ 9
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

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

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

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

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

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

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

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w ust 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

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

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 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,
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c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
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.
3. Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.

§ 10
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający je

przewiduje

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp nie
wykluczy wykonawców.

§ 11
Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich

złożenia

1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawcę oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień 
składania ofert: 

1) oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego 
spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu, zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SWZ – dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym;

Uwaga
I. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do SWZ - dokument w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr
5 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
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zasobami na potrzeby realizacji danego zamówienia w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca składa wraz z ofertą, zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ pn. „Wzór zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji danego zamówienia” – dokument w postaci elektronicznej lub poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym tego 
podmiotu – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Treść dokumentu powinna określać w szczególności:
– zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
– sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
– 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 usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń które wykonawca składa w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.) w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) - aktualnych na dzień ich złożenia:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależno-
ści do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadcze-
nia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami po-
twierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej sa-
mej grupy kapitałowej – wypełniony załącznik nr 6 do SWZ - dokument w postaci elektronicz-
nej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-
stym;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze-
gólności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowa-
nia tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub poświadcze-
nia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kie-
rowniczej wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ - dokument w postaci elektronicznej lub po-
świadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzo-
ny kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kseroko-
pię wymaganych uprawnień osób wskazanych w wykazie osób, o którym mowa w pkt 3

5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 
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złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, aktualne na dzień ich 
złożenia, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

Pouczenia:
a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 liczy się wstecz od 
dnia w którym upływa termin składania ofert;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność;
c) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 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 lub braku 
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów;
d) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 
dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
e) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji 
może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie
do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania 
certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji 
wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu;
f) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia;
g) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
h) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, 
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych;
i) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej wskazanych przez zamawiającego;
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j) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku;
k) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
l)  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
m) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w telefonie lub 
zdjęcie.
n) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w lit. m), dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania oraz innych dokumentów - 
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
o) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
p) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej.
q) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w lit. q, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
- oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia;
- pełnomocnictwa - mocodawca.

r) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa lit. n) i p), może dokonać również notariusz;
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s) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od 
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania wykonawcy.

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;

2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców; 
pełnomocnictwo musi być złożone w ofercie w postaci elektronicznej lub poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 
dokonać również notariusz;

4) udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy a treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do 
reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;

5) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;

6) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 
wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
c) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: dokumenty i oświadczenia 

wymienione w § 11 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1 – składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną we własnym imieniu;

d) dokumenty wspólne takie jak: formularz oferty; dokumenty i oświadczenia wymienione w §
11 ust. 1 pkt 2, ust. 2-3, ust. 4 pkt 2-3 SWZ - składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, bądź wykonawcy wspólnie w 
imieniu każdego z wykonawców,

7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1-6;

8) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 
wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

§ 12
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

1. Osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) Przemysław Mazur – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji 

tel. 227664067,
2) Ewa Nadratowska – Kardaś inspektor w Referacie Zamówień Publicznych

tel. 227664064 zamowienia@um.legionowo.pl
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2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które 
nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia i ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

3. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem strony internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta pod 
numer tel. 221010202, cwk@platformazakupowa.pl.

§ 13
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami, oraz informacja o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
prowadzi się pisemnie, przez co należy rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wy-
razów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywa-
nych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Adres, numer telefonu, adres internetowy oraz adres skrzynki e-mail są wskazane § 1 SWZ.
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana infor-

macji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 
odbywa się przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

5. Przesłanie przez Wykonawcę pytań o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawia-
domień lub informacji w inny sposób niż wskazany, może skutkować nie dotarciem oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji do komisji przetargowej w wyznaczonym terminie. Kore-
spondencja taka, nie będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową podczas czynności 
badania i oceny ofert.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowo-
dowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej 
"zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwo, sporządza się w posta-
ci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6, przekazywane w postę-
powaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wia-
domości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu strony 
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddają-
cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznacz-
ne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nie musi zakładać konta na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

10. Wykonawca może założyć konto na stronie. Posiadając konto na platformie Wykonawca bę-
dzie miał:

1) podgląd do wszystkich złożonych ofert - na bieżąco będzie mógł monitorować co dzieje się z 
jego ofertą,
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2) kontrolę nad każdą złożoną ofertą - w każdym momencie trwania postępowania będzie mógł 
szybko i łatwo wycofać ofertę oraz złożyć ponownie nową,

3) swobodny kontakt z zamawiającym - poprzez wewnętrzny system komunikacji będzie mógł 
bezpośrednio korespondować z zamawiającym danego postępowania.

11. Wykonawca, który nie założy konta będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku
wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z 
Centrum Wsparcia Klienta.

12. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony https://platformazaku-
powa.pl/pn/legionowo to 

1) dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka 
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

2) łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kb/s,
3) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o 

taktowaniu min. 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Li-
nux, lub ich nowsze wersje.

4) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
13. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wnio-

sku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
14. Szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne wysyłania i odbioru dokumentów przy uży-

ciu strony https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo znajdują się w Regulaminie oraz instruk-
cjach dostępnych na portalu.

15. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ powinny być wnoszone poprzez stronę 
https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiające-
go” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, w języku polskim. Zamawiający
dopuszcza pomocniczo (w przypadku niedziałania strony internetowej) możliwość przesłania 
pocztą elektroniczną (e-mail: zamowienia@um.legionowo.pl) pytań o wyjaśnienie treści SWZ.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;

3) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 2, przedłuża ter-
min składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wyko-
nawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert,

4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
pkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert;

5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu skła-
dania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ;

6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legiono-
wo  ;  

7) nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
16. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie prowa-
dzonego postępowania i stanie się ona integralną częścią specyfikacji.

17. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wyko-
nawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

18. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamiesz-
czenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
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19. Informację o przedłużonym terminie składania ofert oraz w przypadku, gdy zmiana treści SWZ 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Za-
mówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

20. Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz niezwłocznie po zamieszczeniu udostępni zmianę na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

21. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża ter-
min składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to koniecz-
ne.

22. Jeżeli zmiana, o której mowa, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu 
lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas nie-
zbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

23. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany ogłoszenia oraz SWZ, zmiany terminu 
składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie https://platformazaku-
powa.pl/pn/legionowo na stronie danego postępowania w sekcji „Komunikaty”.

24. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia o których mowa w SWZ 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/legio-
nowo     i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Niniejszy zapis nie dotyczy skła-
dania ofert.

25. Zamawiający dopuszcza pomocniczo (w przypadku awarii strony) możliwość przesłania pocztą 
elektroniczną (e-mail: zamowienia@um.legionowo.pl) dokumentów i oświadczeń o których 
mowa w SWZ, za wyjątkiem oferty.

26. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz 
przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

§ 14
Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z
sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

Nie dotyczy.

§ 15
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 24 grudnia 2021 roku
(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, 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.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

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

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą.
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§ 16
Opis sposobu przygotowywania oferty

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oferta musi być przygotowane w języku polskim; Wszelkie pisma sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie 
opierał się na tekście przetłumaczonym.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, oświadczeń lub innych dokumentów w 
jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać 
niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić ne-
gocjacje w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku 
kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

5. Oferty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych da-
nych.

6. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę oraz oświadczenia o których mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowia-
dać będzie treścią określonym przez zamawiającego w SWZ oraz warunkom określonym w 
ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

7. Po sporządzeniu oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp wyko-
nawca podpisuje ww. dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem za-
ufanym lub podpisem osobistym:

1) Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest 
składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który 
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego;

2) Podpis zaufany jest to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewnia-
ne przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Podpisem 
zaufanym może podpisać dokumenty każdy, kto ma profil zaufany. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie internetowej; https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-
wykorzystaj-podpis-zaufany

3) Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na ryn-
ku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfi-
katu podpisu osobistego. Nośnikiem tego certyfikatu jest warstwa elektroniczna nowego dowo-
du osobistego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/
web/e-dowod/podpis-osobisty

8. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 powinny być podpisane przez:
a) osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub 

rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
b) osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

(zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia), lub
c) inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania 

wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a i b.
9. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i inne pisma, w imieniu wykonawcy, nie jest osobą upoważnio-

ną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego
do oferty, wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo, które musi być 

Strona 17

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


złożone w ofercie w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowa-
nia z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym, podpisem osobistym osób o których mowa w ust. 8. Poświadczenia zgod-
ności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również 
notariusz.

10. Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu wykonawcy, a treść 
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 
pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezento-
wania wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone 
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularzu składania oferty dostępnego na 
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo w konkretnym postępowaniu w spra-
wie udzielenia zamówienia publicznego. 

12. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców https://platformazakupo-
wa.pl/strona/45-instrukcje

13. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 
plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

14. W zależności od formatu i typu podpisu wykonawca jest zobowiązany do:
1) w przypadku zastosowania podpisu typu zewnętrznego (w formacie .xades) – złożenia dwóch 

plików – samego dokumentu (jeden plik) oraz wygenerowanego podpisu (drugi plik) ,
2) w przypadku zastosowania podpisu elektronicznego typu wewnętrznego (w formacie .pades) – 

złożenia jednego pliku: dokumentu z wszytym podpisem (.pdf).
15. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego lub konkursie – w przypadku przekazywania w postępowaniu do-
kumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierają-
cego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów za-
wartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym lub podpisem osobistym.

16. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia wypełniając formularz oferty w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocni-
ka wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

17. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
wykonawcę.

18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być przy-
gotowane w następujący sposób:

1) Wykonawca powinien informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przygotować w wy-
dzielonym pliku, a przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsię-
biorstwa, wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki – część jawną i część nie-
jawną, 

2) Wykonawca tak przygotowany plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa składa w osobnym 
miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębior-
stwa,

3) Uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji Wykonawca przekazuje w jawnej 
części oferty,

4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, 
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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 dotyczących nazwy albo imion i nazwisk wykonawcy oraz siedziby 
lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, 
których oferty zostały otwarte, cen lub kosztów zawartych w ofertach.

§ 17
Sposób oraz termin składania ofert

1. Termin składnia ofert upływa w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 12:30.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularzu składania oferty” dostępnego na 

stronie https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo w konkretnym postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego. Aby zakończyć proces składania ofert należy kliknąć 
przycisk „Złóż ofertę”.

3. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę; treść oferty musi 
być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie zakupowej 
następujące oświadczenie i dokumenty:

1) formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2) gwarancję lub poręczenie, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz,
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania
(załącznik nr 2 do SWZ);

4) oświadczenie podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania składane 
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
(załącznik nr 3 do SWZ)– jeżeli dotyczy,

5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) / jeśli dotyczy

6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni 
Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) / jeśli dotyczy

7) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 
których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel 
wykonawcy.

5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza składania oferty” dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców https://platformazakupo-
wa.pl/strona/45-instrukcje

7. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę za pośrednictwem „For-
mularza składania oferty” dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę 
oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed 
upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

9. Złożenie nowej oferty w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej 
oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofa-
nie oferty poprzednio złożonej.

10. Sposób zmiany oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców https://platformazakupowa-
.pl/strona/45-instrukcje

11. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wyco-
fać złożonej oferty.
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12. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku „Odblo-
kuj formularz”.

13. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie 
przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

14. Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odrzuca ofertę, jeżeli została złożona 
po terminie składania ofert.

15. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu
składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania
jest nieuzasadnione.

§ 18
Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 

13:00.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzone-
go postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo informację o kwocie, jaką zamie-
rza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzone-
go postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo 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.

§ 19
Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek

wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 
600,00 zł (słownie: sześćset złotych i 00/100)

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących for-
mach:

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.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy

Santander Bank Polska SA
konto nr 53 1090 1841 0000 0001 4147 9532

4. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 
dniem 25 listopada 2021 r., godz. 12:30. 
i utrzymane 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 ustawy Pzp.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w 
ustawie Pzp.
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6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręcze-
niach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wystawione przez 
upoważniony podmiot jako dokument elektroniczny, wykonawca przekazuje wraz z ofer-
tą ten dokument.

7. Z treści gwarancji winno wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/porę-
czenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określo-
nych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o 
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający od-
rzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wy-
stąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało roz-

strzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 10, 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.

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadze-
nia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę.

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwa-
rantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w for-
mie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żąda-
niem zapłaty wadium, jeżeli:

1) 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 dowodo-
wych 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 zło-
żonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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§ 20
Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca wypełnia formularz oferty zgodnie z jego treścią. 
2. Cena obejmuje wszystkie czynności wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w 

postaci wolnej od wad prawnych i technicznych usługi. Wymaganym jest by wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu 
zamówienia zawarte były w cenie oferty.

3. Cena ofertowa brutto (zwana dalej ceną) jest ceną ryczałtową i musi zawierać wartość podatku 
VAT oraz ewentualne upusty i rabaty. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika
z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

4. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem ww. usług.
5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę

opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
„Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza”.

6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej 
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
odczyta ceny wskazane w formularzu oferty.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 223 ust. 2 
ustawy Pzp oraz z poniższymi zasadami:

1) oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności 
rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone 
opuszczenie wyrazu lub jego części itp;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, zamawiający przyjmie, że:
a) poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie;
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, poprawnie podano 

poszczególne ceny ryczałtowe;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
4) zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w lit. a, b i c nie wyczerpuje możliwości 

poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych; zamawiający poprawi wszelkie oczywiste 
omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach;

5) zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób 
poprawek
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki.

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

10. W związku z treścią art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 
usług oraz zarządzeniem nr 219/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2018 
roku realizacja wydatków będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. Mechanizm podzielonej płatności będzie polegał na wykonaniu przelewu i realizacji 
płatności na dwa rachunki odbiorcy:
a) podstawowy rozliczeniowy rachunek służący do prowadzenia działalności gospodarczej (z 

zasady wpłynie kwota netto z faktury)
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b) rachunek rozliczeniowy VAT, na który wpłynie kwota odpowiadająca podatkowi VAT.
11. Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub istotnych części składowych.

12. Także w przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 
30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 
które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
14. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny.

§ 21
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępować zgodnie 
z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłankami określonymi w kryteriach oceny ofert.

2. Zamawiający stosować będzie ocenę punktową.

3. Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryterium
a) cena – 60
b) doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 SWZ - 40 %
 W kryterium „cena”, oferty będą oceniane na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cmin : Cocen · 60 pkt
gdzie:
Cmin - cena oferty o najniższej cenie
Cocen - cena oferty ocenianej

4. Kryterium „doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 SWZ”,
oferty będą oceniane przez przyznanie wykonawcy 10 punktów za każdy dodatkowy wykonany 
przez projektanta (o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 SWZ) projekt budowlany drogowy budowy, 
rozbudowy lub przebudowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na 
budowę lub wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ponad wy-
magane przez zamawiającego wykonanie jednego projektu budowlanego drogowego budowy, 
rozbudowy lub przebudowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na 
budowę lub wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wg wy-
szczególnienia:
jeden wykonany projekt budowlany drogowy budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, 
na który została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 0 pkt
dwa wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, 
na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 10 pkt
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trzy wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, 
na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 20 pkt
cztery wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebudowy dro-
gi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana decy-
zja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 30 pkt
pięć i więcej wykonanych projektów budowlanych drogowych budowy, rozbudowy lub 
przebudowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę 
lub wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - 40 pkt

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną.

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

§ 22
Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 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.

2. W przypadku braku zgody, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie wyraził pisemnej 
zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą oraz zwraca się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

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

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

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo w 
zakładce „Komunikaty”.

6. 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.
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7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 
terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 
złożono tylko jedną ofertę.

8. 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.

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

§ 23
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną

wprowadzone do treści tej umowy

Wzór umowy stanowi: załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia,

§ 24
Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je

przewiduje

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.

3. Sposób wniesienia: wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonaw-
cy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci prze-

lewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
Santander Bank Polska SA

konto nr 53 1090 1841 0000 0001 4147 9532
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-
wej; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Pań-
stwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za-
stawów.

7. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinien 
zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy
i na pierwsze żądanie.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-
chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za prze-
lew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpie-
czenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, prze-
kracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpiecze-
nia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz WYKONAWCY:
70% - w ciągu 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę przez WYKONAWCĘ w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO;
pozostała kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwa-
rancji.

§ 25
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o

których mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

§ 26
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8,

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

§ 27
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo 
zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

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

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;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu 
odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione 
w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. 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 inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za- mówienia na stronie 
internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania,

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający, nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.

12. Na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w 
przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z 
żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 
524 ustawy Pzp nie przysługują środki ochrony prawnej.

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

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 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.
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§ 28
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 29
Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie

części

Nie dotyczy.

§ 30
Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie przedstawiania ofert

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 31
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 32
Informacje dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
zamawiającego.

§ 33
Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

§ 34
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

§ 35
Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający

przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji o której 
mowa w art. 261 ustawy Pzp.
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§ 36
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania

Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, w zakresie zatrudnienia 
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

§ 37
Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje
takie wymagania

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 
wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 
integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

§ 38
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zadań.

§ 39
Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

§ 40
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 
2016 roku), dalej „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo z siedzibą w 
Legionowie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Legionowo jest Pan Norbert 
Ciecierski, kontakt- adres e-mail: iod@um.legionowo.pl  ;  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. 
Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy 
drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w 
Legionowie. - Numer postępowania: Rz.271.39.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, 
zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r roku, poz. 2019 ze zm.)

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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6) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z 
zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z póżn. 
zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 roku, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320), Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1) lub umowy o dofinansowanie 
projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych;

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia.

- korzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.

7) 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; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

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

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

- przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

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

- w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 
2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego

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
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

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;
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10)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.

Spis załączników do SWZ:

Załączniki do SWZ związane z przetargiem:

załącznik nr 9: Wzór umowy

Załączniki do SWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą:

załącznik nr 1: Formularz oferty;

załącznik nr 2: oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, doty-
czące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wyklucze-
nia z postępowania;

załącznik nr 3: oświadczenie podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z 
postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące prze-
słanek wykluczenia z postępowania (jeśli dotyczy);

załącznik nr 4: Wzór zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspo-
zycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeśli doty-
czy);

załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają 
poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy);

Załączniki do SWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:

załącznik nr 6: Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

załącznik nr 7: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z in-
formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wyko-
nania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

załącznik nr 8: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.
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załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą

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

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie
Zamawiający:
Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo

Wykonawca jest:

Formularz Cenowy:

Cena ofertowa brutto za wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na 
odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W 
na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie:

 zł

słownie: 

W kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 SWZ”

Wykonawca proponuje doświadczenie zawodowe projektanta 

 jeden wykonany projekt budowlany drogowy budowy, rozbudowy lub przebu-

dowy drogi, na który została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

dwa wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebu-

dowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

trzy wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebudo-

wy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana de-
cyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
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cztery wykonane projekty budowlane drogowe budowy, rozbudowy lub przebu-

dowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub wydana 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 pięć i więcej wykonanych projektów budowlanych drogowych budowy, rozbu-

dowy lub przebudowy drogi, na które została wydana ostateczna decyzja pozwolenia na bu-
dowę lub wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą: do dnia 24 grudnia 2021 roku

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia na Projekt rozbudowy drogi 
gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz 
budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. 
Słonecznej w Legionowie i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte;
b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 
zamówienia;
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 
się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie:

w wysokości 

Wadium wpłacone przelewem prosimy zwrócić na następujący rachunek bankowy:

Wyrażamy  / nie wyrażamy  /jeżeli dotyczy/ zgody na zaliczenie wpłaconego wadium na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Adres poczty elektronicznej gwaranta lub poręczyciela na które ma zostać wysłane oświadczenie o

zwolnieniu wadium: 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa 
się przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo.
Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. gwarancję lub poręczenie, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz,
3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotycząc 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z 
postępowania (załącznik nr 2 do SWZ);

4. oświadczenie podmiotu na którego zasoby wykonawca się powołuje dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy,

5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) / 
jeśli dotyczy,

Strona 33

https://platformazakupowa.pl/pn/legionowo


6. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane 
na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni 
Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) / jeśli dotyczy,

7. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub 
przedstawiciel wykonawcy.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA
Formularz oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez:
- osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub 
rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
- osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia), lub
- inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania 
wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w lit. a i b.
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załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą

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

Oświadczenie WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 

ustawy Pzp

na podstawie art.

 ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp)

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

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA
I. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy ( jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia).
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Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp



II. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa, 
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

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

Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w 

postępowaniu określone przez zamawiającego w:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 

108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA
I. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania 
zobowiązań w imieniu podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.
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załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

Wzór zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby:

Oświadczam (y), że:
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych, zobowiązuję (zobowiązujemy) się wobec wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie):

(wpisać nazwę i adres wykonawcy/wykonawców)

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę 
Miejską Legionowo Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 
Legionowo, którego przedmiotem jest Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W 
na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 
180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie, sygnatura nadana przez 
zamawiającego: Rz.271.39.2021,
działając w imieniu oraz na rzecz udostępniającego, zobowiązuję się w przypadku zawarcia przez 
wykonawcę umowy z zamawiającym, oddać do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy i w celu jej należytego 
wykonania przez wykonawcę
w postaci:

zdolności technicznej z zakresu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego 
(jeżeli dotyczy):

a) Imię i Nazwisko oraz zakres wykonywanych czynności w przedmiocie zamówienia:

b) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

d) udostępniając wykonawcy zdolności w postaci kwalifikacji zawodowych będę realizował usługi,
których dotyczą udostępnione zdolności:

 TAK /  NIE *
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Zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z zamawiającym umowy na wykonanie zamówienia, 
której stroną jest inny wykonawca (podmiot).

Oświadczenie:
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oświadczenie składa się w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzo-
rowania (np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w telefonie lub zdjęcie) z do-
kumentem w postaci  papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.

Uwaga:
1. W przypadku, gdy zasoby, o których mowa wyżej zostaną udostępnione wykonawcy (wykonawcom 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) przez różne podmioty, zobowiązanie w formie 
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ składa oddzielnie każdy z podmiotów 
udostępniających;

2. Wykonawca, powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego, musi wykazać, że udostępniane zasoby 
będą służyły nie tylko do wykazania zamawiającemu, że wykonawca spełnia stawiane przez niego 
warunki udziału, ale również, że w przypadku udzielenia zamówienia będą one wykorzystane 
bezpośrednio do realizacji zamówienia (tzn. będą miały realny charakter);

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

4. Jeżeli zdolności techniczne 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.
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załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

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

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące

usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1. Wykonawca:

(wpisać nazwę i adres wykonawcy)

zrealizuje następujące usługi:

2. Wykonawca:

(wpisać nazwę i adres wykonawcy)

zrealizuje następujące usługi:

Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku, gdy oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Z oświadczenia musi jasno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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UWAGA: Oświadczenie składa się w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania (np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w 
telefonie lub zdjęcie) z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę na wezwanie

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

Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Przedmiot zamówienia:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam, że:

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmio-
towym postępowaniu;

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
przedmiotowym postępowaniu:

(wpisać nazwę i adres wykonawcy)

oraz przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej:

Uwaga:
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli 
dotyczy).

Oświadczenie składa się w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania (np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w telefonie lub 
zdjęcie) z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę na wezwanie

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

Wykaz osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pu-
blicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw-
nień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dyspono-
wania tymi osobami

Przedmiot zamówienia:

Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

1. Imię i Nazwisko:

Kwalifikacje zawodowe (podać zakres  i specjalność posiadanych uprawnień zawodowych):

Zakres wykonywanych przez tę osobę czynności:

Wskazana osoba jest zasobem:

/ 

Doświadczenie projektanta, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryj-
nej drogowej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego 

Przedmiot zamówienia (opis przedmiotu wykonanej usługi, tj. projekt budowlany drogo-
wy budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi)

Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana:

Wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na budowę
 TAK /  NIE *

Wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
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Wykonawcy Zasobem innego podmiotu



 TAK /  NIE *

* właściwe zaznaczyć

Dokument składa się w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego od-
wzorowania (np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w telefonie lub zdjęcie) 
z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
znak: Rz.271.39.2021

Składany przez wykonawcę na wezwanie

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

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia

Przedmiot zamówienia:

Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. 
Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul.
Słonecznej w Legionowie

Imię i Nazwisko:

Oświadczam,

że projektant, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 

(imię i nazwisko): 

posiada uprawnienia do projektowania zgodnie z: (należy podać nazwę ustawy lub rozporządzenia 
na podstawie którego wydano uprawnienia)

– uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń upraw-

niające do projektowania obiektu budowlanego, decyzja z dnia  /

dd/mm/rr/

wydana przez 

nr uprawnień: 

Dokument składa się w postaci elektronicznej lub poświadczenia zgodności cyfrowego od-
wzorowania (np. skan za pomocą klasycznego skanera lub aplikacji w telefonie lub zdjęcie) 
z dokumentem w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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