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GMINA KORYCIN 

 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę 
Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” 

 

(nr sprawy IN.271.5.2022) 

 

współfinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych przyjętego na mocy uchwały Nr 

84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

https://platformazakupowa.pl/pn/korycin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korycin, dn. 30.03.2022 r. 

https://platformazakupowa.pl/pn/korycin
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający: 

Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin,  

tel. 85 7229181,  

e-mail: sekretariat@korycin.pl 

NIP: 5451686835 REGON: 050659361 

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/korycin 

Na powyżej podanej stronie internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą” lub "pzp". 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają 
zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów 

unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy pzp.  

5. Zgodnie z art. 310 pkt. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 

11. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. 

mailto:sekretariat@korycin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/korycin
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) budowa Domu Dziedzictwa przy Parku Kulturowym Korycin – 
Milewszczyzna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z 

dokumentacją projektową, decyzją Starosty Sokólskiego nr 423/19 z dnia 15 
listopada 2019r. o pozwoleniu na budowę (znak OŚA-V.6740.1.411.2019), 

decyzją Starosty Sokólskiego nr 45/22 z dnia 11 marca 2022 r. o zatwierdzeniu 
zamiennego projektu i pozwoleniu na budowę (znak OŚA-V.6740.1.16.2022), 
specyfikacją techniczną, stanowiących łącznie załącznik nr 1 do SWZ – „Opis 

przedmiotu zamówienia, 

2) dostawa wyposażenia wystawienniczo – warsztatowego Domu 

Dziedzictwa, wyspecyfikowanego w załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu 
zamówienia” (wyszczególniony w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu 
zamówienia (OPZ)- Zestawienie wyposażenia oraz załącznikach nr 1a, 1b i 1c do 

OPZ 

3) budowa repliki grodziska średniowiecznego na działce nr 11/1, obręb 

Milewszczyzna, gm. Korycin, obejmująca w szczególności obiekty takie jak: wieża 
wartownicza, wieża widokowa, 2 chaty jednoizbowe z wyposażeniem, palenisko 
na ognisko, studnię dekoracyjną z żurawiem, 3 kładki piesze, fosę, ogrodzenie 

wokół - palisada, zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją Starosty 
Sokólskiego nr 2/09 z dnia 12 stycznia 2010 r. o pozwoleniu na budowę (znak 

AB.7351-1/10), specyfikacją techniczną, stanowiących łącznie załącznik nr 1 do 
SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” 

2. Przedmiot zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący 
załącznik nr 1 do SWZ, na który składa się m. in.: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacje techniczne, 

3) decyzja Starosty Sokólskiego nr 423/19 z dnia 15 listopada 2019r. o 

pozwoleniu na budowę (znak OŚA-V.6740.1.411.2019),  

4) decyzja Starosty Sokólskiego nr 45/22 z dnia 11 marca 2022 r. o 
zatwierdzeniu zamiennego projektu i pozwoleniu na budowę (znak OŚA-

V.6740.1.16.2022), 

5) decyzja Starosty Sokólskiego nr 2/09 z dnia 12 stycznia 2010 r. o pozwoleniu 

na budowę (znak AB.7351-1/10), 

6) projekty wykonawcze (m.in. budowlane, instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej grodziska) 

7) rysunki, schematy i załączniki opisujące przedmiot zamówienia (załącznik 
nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia oraz załączniki 1a, 1b i 1c do opisu 

przedmiotu zamówienia 

3. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi do SWZ projektami 
budowlanymi i projektami wykonawczymi (zał. Nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu 
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zamówienia) pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
określone w prawie budowlanym, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz zasadami BHP, dochowując 
należytej staranności. 

4. Załączone przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę 
wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec 
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac 

wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do 
wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu 
zamówienia. 

Zamawiający dysponuje ważnymi dziennikami na budowę inwestycji. 

5. Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego 
zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) W zakresie objętym dokumentacją projektową stanowiąca załącznik do 
pozwolenia na budowę nr AB.7351-1/10 dot. miejsca wypoczynkowego przy 
szlaku rzeki Kumiałka- etap II budowa grodziska, roboty budowlane 

polegające na: 

a) Budowie wież wartowniczych wchodzących w skład grodziska – rozdział 

VIII Opisu technicznego, 

b) Budowie wieży widokowej wchodzącej w skład grodziska – rozdział IX 

Opisu technicznego, 

c) Budowie chat wchodzących w skład grodziska – rozdział X Opisu 
technicznego, 

d) Budowie kładek pieszych przeznaczonych do ruchu pieszego, przez 
fosę i starorzecze- rozdział XI Opisu technicznego, 

e) Wykonaniu elementów małej architektury na działce 11/1- rozdział 3.6 
opisu zagospodarowania takie, jak: palenisko na ognisko, dekoracyjna 
obudowa studni, fosa wokół ogrodzenia grodziska, ogrodzenie wokół 

grodziska - palisada  

f) Wykonaniu instalacji wodnej, zgodnie z projektem wykonawczym  

g) Wykonaniu instalacji elektrycznej, zgodnie z projektem wykonawczym  

Zamawiający informuje, że wprowadził uzupełnienia do projektu 
pierwotnego z 2009 roku- tzw. nieistotne odstąpienia w zakresie objętym 

oświadczeniem projektanta z dnia 23.03.2022r (w załączeniu). 

2) W zakresie objętym dokumentacją projektową stanowiąca załącznik do 

pozwolenia na budowę nr OŚA-V.6740.1.411.2019 i OŚA-V.6740.1.16.2022 
dot. budowy domu dziedzictwa roboty budowlane polegające na: 

a) Budowie budynku przeznaczonego na cele wystawienniczo-

warsztatowe i turystyczne 

b) Budowie zewnętrznego podziemnego zbiornika na gaz o pojemności 

3m3, 
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c) Budowie zbiornika szczelnego na nieczystości płynne o pojemności 9,9 
m3, 

d) Wykonaniu zjazdu i nawierzchni z kostki brukowej, 

e) Wykonaniu instalacji wodociągowej, ściekowej, elektrycznej i gazowej 

oraz grzewczej do budynku, 

3) Zamówienie obejmuje także dostawę wyposażenia wystawienniczo – 
warsztatowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu 

zamówienia: Zestawienie wyposażenia Domu Dziedzictwa w ramach 
inwestycji polegającej na „Zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu 

poprzez rozbudowę Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” (m.in. 
naczynie do gotowania, kociołek, patelnia, tarcze, włócznie, miecze, hełmy, 
manekiny, ubiory ze średniowiecza, szafki, regały stoliki, imitacja pieca 

kaflowego, witryna chłodnicza, drukarki- urządzenia wielofunkcyjne, 
telewizor, pralka) 

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części ze względów 
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Przedmiot zamówienia 
stanowi zwarty kompleks inwestycyjny. Podzielenie na części groziłoby 

nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a 
także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia na wyznaczonym terenie, który wspólnie 
tworzy Park Kulturowy. Podział prac na części spowodowałby trudności 

techniczne i organizacyjne oraz brak koordynacji, skutkujące groźbą 
nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zwiększenia kosztów 
zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie wpłynie negatywnie na 

udział sektora MŚP w rynku zamówień publicznych. W niniejszym 
postępowaniu jest możliwość złożenia oferty przez małych i średnich 

przedsiębiorców. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład i 
wymagania dodatkowe zawarte w Promesie Wstępnej oraz określone warunki 
zapłaty wynagrodzenia wykonawcy przyczyniły się do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o braku podziału zamówienia na części. 

4. Wszędzie tam, gdzie w SWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia 

wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”, a Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano kryteria stosowane 
w celu oceny równoważności. 

5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, 

przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, 
a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  

6. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w Opisie 

przedmiotu zamówienia- zał. Nr 1 do SWZ, pod warunkiem zagwarantowania 
nie gorszych parametrów technicznych i technologicznych niż określone w 
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Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodności z obowiązującymi 
wymaganiami prawnymi. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.  

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji 
lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. Parku Kulturowym Korycin-
Milewszczyzna. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej powinni 

zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej w terminie do dnia 06.04.2022 
mailowo na adres: mzalewska@korycin.pl bądź telefonicznie: 85 722 

91 96. W przypadku braku zgłoszeń, Zamawiający nie wyznaczy terminu 
przeprowadzenia wizji lokalnej. W przypadku otrzymania jednego zgłoszenia, 
wizja lokalna zostanie przeprowadza w terminie ustalonym z Wykonawcą, 

który zgłosił chęć udziału w wizji. W przypadku otrzymania dwóch lub większej 
liczby zgłoszeń, Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej, poinformuje o 

nim Wykonawców, którzy zgłosili chęć udziału, a także opublikuje informację 
o wyznaczonym terminie na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV):  

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

ziemne,  

44430000-3 Zbrojenia,  

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane,  

44112410-5 Konstrukcje dachowe,  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne, 

45000000-7 Roboty budowlane,  

45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,  

45231220- Roboty budowlane w zakresie gazociągów,  

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
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45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej, 

39100000-3 – Meble 

39154000-6 – Sprzęt wystawowy 

92312000-1 - usługi artystyczne 

37810000-9 - Wyroby rękodzielnicze 

 

10.Stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320 z późń. zm.), osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: w zakresie czynności wykonywanych przez 
pracowników wykonujących prace fizyczne w branży budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej i drogowej, w tym prace operatorów sprzętu i montażystów, w 
szczególności w zakresie: 

a) prac przygotowawczych, 

b) robót murowych i betonowych, 

c) robót zbrojeniowych, 

d) robót posadzkarskich, malarskich, tynkarskich, 

e) robót dekarskich, 

f) robót wodno-kanalizacyjnych, 

g) robót elektrycznych, 

h) robót drogowych, 

- o ile wykonywanie wymienionych wyżej czynności polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) – dalej jako k.p., w szczególności 
rt.. 22 § 1 k.p. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego, jak również innych funkcji polegających na nadzorze nad 
wykonywanymi robotami. 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu ich 

niespełnienia określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ). 

11.Opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

12.Zapewnienie dostępności w niniejszym zamówieniu opiera się na przepisach 

prawa budowlanego aktualnych na dzień uzyskania pozwolenia na budowę. 

13. Zamawiający zapewnia, że inwestycja, której dotyczy postępowanie jest 
tożsama z opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie nr 

01/2021/8187/PolskiLad z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.  
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy.  

 

V. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą 
platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje 

się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, 
przekazywane były za pośrednictwem platformy i bezpłatnego formularza 

„wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez klik-

nięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się 
komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z 
Wykonawcami: mzalewska@korycin.pl 

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której 
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, 

będzie przekazywana za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

3. Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowiązek śledzenia i sprawdzania 

komunikatów oraz wiadomości bezpośrednio na platformie przesłanych przez 
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 
może trafić do folderu SPAM. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

sytuację, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy. 
Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są 

ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których 
działanie Zamawiający nie ma wpływu. Uwaga. Złożenie pliku na platformie 
oznacza jego dostarczenie. 

4. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 

połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu 
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.: 
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a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 
niż 512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza 
wersja). 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8, 

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest 
platforma). 

h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego -podłączony lub 

wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez 
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 

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

a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone 
w regulaminie zamieszczonym na platformie w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący;. 

b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone 
w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zakładce „Instrukcje" oraz 

uznaje je za wiążące. 

6. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 

czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy 
znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, 

gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”). Taka oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z bieżącym regulaminem oraz 

bieżącymi instrukcjami platformy zakupowej. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
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grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od Wykonawców (Dz. U. z 2020, poz. 2415 ze 

zm.).W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni 
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 

JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 
69 PZP 

Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

Pani Małgorzata Zalewska- Inspektor ds. zamówień publicznych 

Urząd Gminy w Korycinie 

ul. Knyszyńska 2a 

16-140 Korycin 

tel. 85 722-91-81,  

e-mail: mzalewska@korycin.pl 

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 13.05.2022 r. tj. przez okres 30 dni. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 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. 
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSÓB SKŁADANIA 
OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. 

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku 

polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 
niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski.  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 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. 

5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał (załączając stosowne wyjaśnienia), że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien nie później niż wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione 

oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
pzp. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku. Na platformie w formularzu do złożenia oferty znajduje się 

wyznaczone miejsce do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Takie pliki winny być wydzielone oraz oznaczone – tak aby 

móc je zweryfikować. W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie 
zabezpieczy w sposób opisany powyżej poufności informacji, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z 

informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu staranności Wykonawcy w zakresie 
tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że Wykonawca rezygnuje z chronienia tych 

informacji. 

6. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ, 
złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podpisana, 

zgodnie z wymogami wskazanymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie: 

1)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostęp-na 
pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert 

for ESig) 

Lista dostawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest 

dostępna pod linkiem: https://www.nccert.pl/  

2)  lub podpisem zaufanym 

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

- lub elektronicznym podpisem osobistym 

Uwaga. Elektroniczny podpis osobisty nie jest tożsamy z podpisem 

własnoręcznym! 

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania  

przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. 

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawców do 
opatrywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do oferty uprzednio podpisane 

dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.  

Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, 
wtedy należy użyć formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu 

XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej liczby 
plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES (plik podpis). 

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy, Wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, że 
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 

MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 
zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 
2247), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 
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9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx 
.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Zamawiający nie obsłuży 

formatów inne niż wymienione.  

10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip .7Z 

11. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików 

podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie (po podpisaniu), 
10 MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB. 

13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów z 
weryfikacją plików.  

14. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywołuje skutki 

prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu. Podpis 
elektroniczny winien być ważny na moment złożenia podpisu - jego użycia). 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 
weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, prze-
konwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES 

o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

Zamawiający rekomenduje (wartość dowodowa) wykorzystanie podpisu z 

kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficznym. 

Zamawiający sprawdzi, czy pliki są podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Badając skuteczność złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w razie 
wątpliwości) Zamawiający jako wiążący uzna wynik walidacji przeprowadzony 

za pomocą kwalifikowanej sprawdzarki kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych WebNotarius. 

Zamawiający dysponuje aplikacją WebNotarius, udostępnianą na platformie. 

Zaleca się nieużywanie znaków "_" zwanych znakami podkreślenia (pot. 
podkreślnikami) w nazwach plików, ponieważ utrudnia to późniejszą weryfikację 

podpisów elektronicznych, a wręcz może negatywnie wpłynąć na wynik 
weryfikacji.  
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15.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty. 

16.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla Podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 
czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 
godziny przed terminem składania ofert.  

17.Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. W przypadku 
wprowadzenia zmian, zmienione pliki należy podpisać ponownie. 

18.W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich dokumentów 

do jednej paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest częstą metodą 
podpisania dokumentów. Złożony w ten sposób podpis jest zgodny z definicją i 

wymaganiami weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8 rozporządzenia o 
elektronizacji, a intencję złożenia podpisu należy przyjąć jako taką, jakby każdy 

dokument z paczki był opatrzony podpisem. Podpisywanie paczek ma jednak 
zasadniczą wadę – otóż nie istnieje możliwość wydzielenia jakiejkolwiek części 
paczki i przekazania jej jako osobno podpisanej. Podpis chroni integralność 

całości paczki, natomiast zawarte w niej pojedyncze pliki po ich wyciągnięciu nie 
zawierają informacji o podpisie i nie mogą zostać przez to zweryfikowane. Z 

tego powodu podpisanie paczki nie jest zalecane.  

19.Dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ 
sporządza się i przekazuje z uwzględnieniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

20.Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 
pomocą wydruku; 

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji. 
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21. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz 
dotyczące spełniania warunków w postępowaniu – Załącznik nr 3 do 

SWZ, 

2)  zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy (jeżeli dotyczy – jeżeli wykonawca polega na zasobach 

innego podmiotu); 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

złożenia oferty (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty/dostawy/usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy – w przypadku składania 

oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie 
pieniężnej) lub oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia 
wadium w formie poręczeń lub gwarancji) 

22. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

23. Na realizację zamówienia zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.  

24. Rozliczenie za wykonanie zamówienia dokonywane będzie wyłącznie między 
Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.  

25. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

26. Koszty związane z udziałem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

X. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 14.04.2022 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.04.2022 r. o godz. 10:10. 

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za 

pośrednictwem platformy. Po wypełnieniu formularza składania oferty i 
dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk 
„przejdź do podsumowania”. 

4. Otwarcie ofert zostanie dokonane na komputerze Zamawiającego po pobraniu 
odszyfrowanych ofert, złożonych za pomocą platformy.  

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

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na platformie Informację 
z otwarcia ofert. 
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7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, 
o którym mowa w ust. 1. 

8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 
(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż 

ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

9. W przypadku wystąpienia awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

10.Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej. 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w 

stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp)  

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, w art. 46-

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 
oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

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

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

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz 
z 2020 r. poz. 2023), 

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, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

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

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

warunki dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

 - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres wykonywania działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, 
należycie wykonali co najmniej dwie inwestycje budowlane obejmujące 

roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub 
rozbudowie i/lub nadbudowie budynku o łącznej wartości co najmniej 

600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto 

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (wzór załącznik nr 3 
do SWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

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

lub kryteriów selekcji. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, 
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z art. 118 ust. 4 
ustawy). 

6. Zamawiający wzywa 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 złożenia 
podmiotowych środków dowodowych: 

1)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż  w 

okresie 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana 
była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 
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SWZ. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 
275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od 
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik 

nr 6 do SWZ. 

7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

4. W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez 
Wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska, Wykonawca winien 

przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) 
według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu składania ofert. Jeśli 

Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona 
Zamawiający. 

5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp 
do tych środków. 

6. Podmiotowe środki dowodowe powinny zostać sporządzone w sposób określony 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 
2452). 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem podatku VAT. 

2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 
negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.  

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), 
dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma 
obowiązek:  

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

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

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

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

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny:  

1) Cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 % 

Zgodnie z kryterium cena ofertowa brutto, Wykonawca, który zaproponuje 
najniższą cenę otrzyma 60 pkt. Pozostali Wykonawcy odpowiednio proporcjonalnie 
mniej, według formuły: 

Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów 

Gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb- cena oferty rozpatrywanej 

100- wskaźnik stały 

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena 
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Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena ofertowa brutto" będzie cena 
ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

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

 

2) Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40% 

W ramach kryterium oceny ofert „okres gwarancji jakości i rękojmi” Wykonawca 

może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zamawiający dokona oceny oferty w tym 
kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. 

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane i wyposażenie. Wykonawcy otrzymają poniżej przedstawioną ilość 
punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości i rękojmi. Oferowana 

gwarancja jakości i rękojmia musi być wyrażona w okresach pełnych miesięcy, 
przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferta z okresem 

gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlega odrzuceniu, jako niezgodna z 
warunkami zamówienia.  

Ilości punktów przyznawane ofertom:   

co najmniej 24 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi–   0 pkt. 

co najmniej 30 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi – 10 pkt. 

co najmniej 36 miesiące gwarancji jakości i rękojmi – 20 pkt. 

co najmniej 42 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi – 30 pkt.  

co najmniej 48 miesiące gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt. 

 

W ramach rozszerzonej gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie realizował te same 

funkcje, które określone zostały dla podstawowej gwarancji i rękojmi.  

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. 

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji i 
rękojmi zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny okres gwarancji 
i rękojmi -24 miesiące 

 

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

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

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą 
sumę punktów poszczególnych kryteriów (Sp), według wzoru:  

Sp = Cp + Kp 

Sp – suma punktów, 

Cp – liczba punktów w kryterium cena, 
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Kp – liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi.  

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje 

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.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

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

wskazanym przez Zamawiającego.  

6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert w postępowaniu Wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys ofertowy.  

Wymagania dotyczące sporządzenia KOSZTORYSU OFERTOWEGO: 

a) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą kalkulacji szczegółowej. 

Przedmiary do wykonania kosztorysów ofertowych sporządzi Wykonawca. 
Wykonawca wyceni w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje 

przedmiarowe, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z technologii 
wykonania robót, załączonej dokumentacji) i warunków umowy. Kosztorys 
ofertowy należy sporządzić w układzie przedmiaru robót. 
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b) Wykonawca w każdej pozycji kosztorysu wyceni jednostkowe nakłady 
rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wyliczy cenę jednostkową 

pozycji po doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz wyliczy 
całkowitą wartość pozycji.  

c) Wykonawca załączy do kosztorysu ofertowego zestawienia robocizny, 
materiałów i sprzętu. 

d) Wykonawca na stronie tytułowej przedstawi czynniki cenotwórcze przyjęte 

w kosztorysach ofertowych (stawkę roboczogodziny kosztorysowej wraz z 
narzutami): 

− wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto,  

− wysokość wskaźnika kosztów pośrednich. W kosztach pośrednich 
Wykonawca uwzględni usługi obce, koszty jednorazowe, koszty 

związane z organizacją i utrzymaniem terenu budowy na czas realizacji 
robót, koszty zarządu, ryzyk, podatki, koszty wynikające z decyzji 

urzędowych lub dostawców mediów, koszty przeglądów i konserwacji 
urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi, koszty wynikające z 
zapisów umowy itp.,  

− wysokość wskaźnika narzutu zysku;  

e) Kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy z wybranym 

Wykonawcą. 

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY. 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale IX ustawy (art. 506-590 ustawy). 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 

2. Kwota wadium:  

40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

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

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  
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5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gminy 
Korycin: Bank Spółdzielczy w Korycinie Nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 

0120, z dopiskiem:  

„Wadium – Rozbudowa Parku Kulturowego Korycin-Milewszczyzna” 

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

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako 

oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co 
najmniej poniższe wymagania:  

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp, bez 
potwierdzania tych okoliczności  

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

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

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania 
ofertą jest dzień składania ofert);  

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

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Korycin 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (art. 58 pzp.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub 

gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)wraz z 
wskazaniem wszystkich tych Wykonawców;  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 
mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp. zostanie odrzucona.  

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.  

 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
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w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co 
najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu 

naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub 
przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności 

wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze 

żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub 
gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa 
przedmiotowego postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Korycin; 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w 
pieniądzu, Wykonawca wpłaci je na rachunek bankowy Gminy Korycin: Bank 

Spółdzielczy w Korycinie Nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120 z dopiskiem: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Rozbudowa Parku 

Kulturowego Korycin-Milewszczyzna”. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 

swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z form 

wskazanych w art. 450 ust. 2 p.z.p. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art(6(b))ust(5)pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art(6(b))ust(5)pkt(2)
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na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

9. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości: 

1) 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy; 

2) 30% - w terminie do 14 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona 
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. 

Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności 
zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. 

Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy 
gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 
Zamawiający ma prawo zaspokoić swoje roszczenia powstałe w całym okresie 

ważności gwarancji, w tym te, które zostaną zgłoszone wystawcy gwarancji w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (w przypadku zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy) lub w terminie 14 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji (w przypadku zabezpieczenia okresu rękojmi 

za wady lub gwarancji). 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 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 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

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, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale IX ustawy (art. 506-590 ustawy). 
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XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 
JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.   

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp. oraz 
wskazanym we Wzorze Umowy- Załącznik nr 4 do SWZ (zgodnie z art. 455 ust. 
1 pkt 1 pzp) 

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

 

XXI. PODWYKONAWCY 

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

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.  

4. Szczegółowe kwestie dotyczące podwykonawstwa zostały określone w 
załączniku nr 7 do SWZ „Wzór umowy”.  

 

XXII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych 
zadań przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

3. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dot. możliwości złożenia 
ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, na podstawie art. 93 ustawy 

XXIII. MEDIACJE 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, 
wynikającego z niniejszej umowy strony rozważą możliwość jego 

rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez 
Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
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2. W przypadku gdy mediacja, o której mowa w pkt. 1 nie doprowadzi do 
rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sadem właściwym do ich 

rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 
że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin 
zwany w skrócie „Administratorem danych”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można 
się kontaktować pod adresem e-mail: iod@korycin.pl lub Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 
ustawy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także Bank 

Gospodarstwa Krajowego w związku z dofinansowaniem inwestycji w 
ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp 
P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisanych pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8. Posiada Pani/Pan:  

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

Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa 
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego 

wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

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

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników);  

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

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

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

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

RODO;  

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

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

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

Zatwierdzam: 
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   Wykaz załączników: 

1. załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia;  

2. załącznik nr 2 do SWZ- Formularz oferty 

3. załącznik nr 3 do SWZ- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) 

4. załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy  

5. załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót budowlanych  

6. załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 


