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Informacje o Zamawiającym:  

    Gmina Babiak 
    Plac Wolności 5, 62 - 620  Babiak 
    REGON  311019020 ,  NIP 666-100-20-45, 
    tel.: 0632711071,  fax:  0632711624,    
    e-mail:ug@babiak.org.pl 
    http://bip3.wokiss.pl/babiak/ 

I.  Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z 
wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, która jest dostępna pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/babiak 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  
           oraz inne dokumenty zamówienia :https://platformazakupowa.pl/pn/babiak 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
     https://platformazakupowa.pl/pn/babiak 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi  
    art. 275 pkt 1 Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia  
    negocjacji.  
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich  
    mowa w art. 3 ustawy Pzp 
4. 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. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub  
    dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 
7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o  
     których mowa w art. 95. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
             o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  
             2022r. poz. 1510) osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) realizacja robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, 
b) realizacja robót drogowych; 
c) kierowanie/ operowanie pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia - za wyjątkiem  
czynności wykonywanych przez kierownika budowy lub kierowników robót, którzy prowadzą  
działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. 

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę  zawartych przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. Kopia umowy / umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy/zakres wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;  
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3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów  
zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

4) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie  
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca/Podwykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy. 

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których   
     mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
     Nie dotyczy. 
9 .Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez   
    wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
     Nie dotyczy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr G492531P Podkiejsze – Zwierzchociny. 
      Zakres prac związanych z wykonaniem inwestycji obejmuje: 

a) roboty pomiarowe 
b) roboty rozbiórkowe; 
c) usunięcie w-wy humusu gr. do 10 cm z odwozem na odległość o 10km; 
d) wykonanie koryta drogowego na poszerzeniach mechanicznie o gł. 12 cm. z odwozem 

urobku na odl. 10 km; 
e) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni; 
f) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm ( 0-31,5 mm) 

melafir, bazalt, granit lub równoważne; 
g) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 

12 cm (0-31,5 mm) melafir, bazalt, granit lub równoważne; 
h) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 

8cm (0-31,5 mm) melafir, bazalt, granit lub równoważne; 
i) w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm; 
j) uzupełnienie poboczy gruntem gr. 20 cm; 
k) plantowanie poboczy; 
l) wykonanie oznakowania drogowego. 

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 
45100000-8 – Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 

      45112100-6 -  Roboty ziemne 
      45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
      45233140-2 -  Roboty wykończeniowe 
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi 
    aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
    obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
4. Jeśli w dokumentacji projektowej, na rysunkach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
    towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
    mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
    równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz 
    zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dołączonych 
    załącznikach do SWZ. 
5. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
     technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp 
     Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 
     projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp 
     użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 
6. Użycie w SWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 
     oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 
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     przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami, cechami lub 
     kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, lub kryteriami oceny ofert lub 
     wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, oznacza że zamawiający akceptuje również 
     certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje 
     także inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 
     producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań 
     z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 
     przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że 
     wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub 
     kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane 
     z realizacją zamówienia. 
7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następującego względu: 
    Ze względu na rodzaj zamówienia nie jest ono podzielne na części ze względów technicznych, 
    technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i tworzy nierozerwalną całość. Przy dzieleniu 
    zamówienia na części należałoby wyznaczyć terminy na wykonanie poszczególnych prac – części 
    zamówienia a opóźnienie w wykonaniu chociażby jednej z części wpłynęłoby na wykonanie 
    następnej części zamówienia. Bez dzielenia na części przedmiotowe roboty mogą zostać wykonane 
    za mniejszą kwotę, z uwagi na koszty wykonawcy (pracownicy, sprzęt i itp.) 

 
3. Wymagany termin realizacji: 

      Termin realizacji zamówienia:  do 21 października 2022r. 
 

4. Zamawiający przewiduje następujące płatności za realizację zamówienia: 
     Jedna płatność, po zakończeniu i odbiorze przedmiotu inwestycji. 
 
5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6 .Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę  
    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. 
 
7. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania  
     ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,  
     jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
     Nie dotyczy. 
 
8.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8,  
     jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
     Nie dotyczy. 
 
9. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia  
    przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131  
    ust. 2. 
    Nie dotyczy 
 
IV. Podwykonawstwo 
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  
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    podwykonawców. 
V. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
     na zasadach określonych w Rozdziale VI 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 określa warunków w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile  
     wynika to z odrębnych przepisów: 
    Zamawiający  nie określa warunków w tym zakresie 
 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
    Zamawiający  nie określa warunków w tym zakresie 
 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedstawionego przez  
         Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a  
          jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty  
          oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: minimum jedną robotę  
          budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni  
          utwardzonej (asfalt) na kwotę, co najmniej 300 000,00 zł brutto. 
3.   Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
      zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej  
       – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 
4.  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. 

 
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. i art. 109 ust. 1. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których  
    zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 Pzp.; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4,  Pzp tj.: 

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

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 
3. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
    szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
    oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835) wykluczy 
    z postępowania wykonawcę, który będzie znajdował się na liście osób i podmiotów 
    określonych w art. 2 tejże ustawy. Jednocześnie zamawiający informuje, że po otwarciu 
    ofert będzie weryfikował każdego z wykonawców, który złoży ofertę czy nie znajduje się 
    na w/w liście. 
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VII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich 
złożenia. 
 
1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 1 do    
     oferty oraz załącznikiem nr 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1    
     stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki   
     udziału w postępowaniu. 
2.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w  
     wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków  
     dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach  
     zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności  
     do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
     konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył  
     odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
     albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami  
     lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o  
     dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do  
     tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do SWZ; 
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i  
     Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,  
     sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy  
     wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
3) Wykaz robót stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się  
    dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części  
    dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby  
    albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed  
    organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  
    gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności  
     rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  
    działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w  
    oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych  
    środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada  
    zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które  
     Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
      i aktualność. 
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów  
     składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy  
     rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie  
     podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może  
     żądać zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  
     grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań  
     technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
 
VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
 
1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na    
     zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów   
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     trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,  
     zobowiązany jest: 

1) złożyć 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.  
        Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy,  
        musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby  
        gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  
     podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego  
     Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących  
     wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty  
     budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu  
      warunków”, 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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby  
     zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  
     na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
     w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy  
     wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w niniejszej SWZ. 
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu  
    udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w  
    postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,  
    aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym  
    podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w  
    postępowaniu. 
 
IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja) 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy     
     ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
     i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do    
     oferty.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
     o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak   
     podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców   
     wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
     z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy   
     z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
X. 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. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych jest: p. Łukasz Kubiak  

lukasz.kubiak@babiak.org.pl 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babiak 
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3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami w zakresie: 

      - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków  
  dowodowych; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia  
  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych  
  dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści  
  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych  
  lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści  
   przedmiotowych środków dowodowych; 
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień  
  publicznych; 
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 

ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 
zamawiającego. 

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

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

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

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) 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, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”).  
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę 
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w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Zalecenia 
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM 
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych”. 
Poniżej lista sugerowanych zapisów do specyfikacji: 
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

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

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

5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

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

7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

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

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

10.  Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
11.  Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

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

12.  Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
13.  Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze   

skompresowanych plików.  
14.  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
15. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

4. 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; 
    Nie dotyczy. 
 
 
 



10 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

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

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 
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Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ  
     ( załącznik nr 1 do oferty oraz załącznik nr 2 do oferty); 
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ (jeżeli dotyczy); 
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  
   (jeżeli dotyczy).  

 
XII.  Sposób obliczenia ceny. 
 

1. Cena podana  w ofercie jest ceną ryczałtową i musi ona zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
realizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz specyfikacji 
warunków zamówienia. 

2. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Cenę ofertową i termin realizacji przedmiotu zamówienia należy wpisać w formularzu 
ofertowym. 

4. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się  z 
zapisami SWZ i całą dokumentacją. 

5. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia 
odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty zgodnie z przepisami w sprawie podatku VAT. 
7. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (grosze). 
8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto i pozostałe kryterium. 

 
XIII. Wymagania dotyczące wadium.  
 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
 
XIV. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17.09.2022r. Bieg terminu związania   
     ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą   
     wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie   
     do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,   
     nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę     
     pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium 
     (o ile jest wymagane). 
 
XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.08.2022r. do godziny 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2022r. o godzinie 10:05. 
3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego     
     dnia roboczego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 22.08.2022r. 
4. 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. 
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego     
    postępowania. 
6.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego     
     postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego    
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     postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  

  gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty” . 
8.  W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których     
     mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 
     Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania     
      jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji    
     otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie    
     uprawnienie. 
 
XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert. 
1 . W  pierwszym etapie zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków  
     udziału w postępowaniu w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie  
     warunków powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy  
     wykluczonego uznaje się za odrzuconą).  
2. Oferty nie odrzucone  będą poddane ocenie wg ustalonego kryterium. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  
1)  cena - 60 % 
2) okres gwarancji – 40%  

3.  Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone przez kryteria, otrzyma  
     maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętych kryteriów  
     przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg  
     następujących zasad: 

a) W zakresie kryterium cenowego oferta może uzyskać maks. 60 punktów od każdego z   
     członków komisji. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
     Wg kryterium ceny: 

 
 

 
 

b)okres gwarancji (waga 40%) – nie może być on krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy  
    od dnia odbioru końcowego całości zamówienia Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym  
    ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali do 40 pkt obliczone według wzoru: 
    W zakresie kryterium gwarancji ilość punktów będzie liczona w następujący sposób: 
    - 36 miesięcy – 0 pkt. 
    - 48 miesięcy – 20 pkt. 
    - 60 miesięcy – 40 pkt. 

 
    Wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. 
    W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny  
    okres gwarancji jakości, tj. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość  
    punktów. 
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
    wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i została  
    oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 
 
 
 

 100%60
....

......
xx

badanejofertycena

ofertsposródcenanajnizsza
Pc
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XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  
     5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  
     terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
     prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
3. 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. 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym  
     przez Zamawiającego. 
 
XVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 
przewiduje. 
 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej (tj. szacunkowej wartości umowy) podanej w ofercie na zasadach określonych w art. 449-453 
ustawy Pzp. 
 
XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 
 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na   
     warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
     w ofercie. 
3. W szczególności  Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia następujących zmian w  
     następującym zakresie oraz na następujących warunkach: 

1) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, 
2) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się 

roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. 
Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy 
złożonego przed zawarciem umowy. 

3) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 
a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa  

w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy pzp, 
b) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych, 
e) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o 
wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych 
dokumentów na ich potwierdzenie), 

f) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane 
są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu 
swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej. 
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Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach, udokumentowany 
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 
samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził 
poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 
ustawy, wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i 
dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych 
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą  
Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi  
    konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub  
    nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  
    zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie  
    zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również  
    organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi  
    Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o  
     udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający  
     był obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania  
     zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł  
     on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia  
     zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie  
     internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę  
     jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji  
    elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę  
     jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
     w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  
     wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy  
    Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy  
     ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy  
     niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego  
       dalej "sądem zamówień publicznych". 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia  
       orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy  
       Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce  
       pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -  
       Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu  
       zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
XXI.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach  
obcych. 
Nie dotyczy. 
 
XXII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający  
przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu  
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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, zwanym dalej 
RODO,informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy w Babiaku 
jest Wójt Urzędu Gminyz siedzibą w Babiaku,Plac Wolności 5, 62-620 Babiak. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  
iodo@babiak.org.pl lub pisemnie na adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak. 

3. Dane osobowe Pana/Panibędą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Urzędu 
Gminy, związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i 
wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana 
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, 
w tym: dostawcom usług technicznych,organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe 
zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane 
są na podstawiei zgodniez obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie                    z 
przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami 
rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach 
określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była 
wydana zgoda. 

8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru 
oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.  
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 
będą wykorzystywane do profilowania. 

 

XXIV. Wykaz załączników do niniejszej SWZ. 

1. Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 1 do oferty_ ośw.art.125 
3. Załącznik nr 2 do oferty_ośw.art.7 
4. Załącznik nr 2 do SWZ _Oświadczenie grupa kapitałowa 
5. Załącznik nr 3 do SWZ_Wykaz robót 
6. Załącznik nr 4 do SWZ_Umowa projekt 
7. Załącznik nr 8 do Umowy _Oświadczenie podwykonawcy 
8. Załącznik nr 5 do SWZ_Przedmiar robót 
9. Załącznik nr 6 do SWZ_Opis techniczny 
10. Załącznik nr 7 do SWZ_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
11. Załącznik nr 8 do SWZ_Przekroje poprzeczne 
12. Załącznik nr 9 do SWZ_Plan sytuacyjny 
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