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I.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka 

z o.o. 

2. Adres Zamawiającego: Aleje Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, woj. kujawsko – 

pomorskie 

3. Adres strony internetowej: www.zgkim.koronowo.pl, 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo 

4. REGON: 366919930, NIP: 554-031-40-29 

5. Tel. 52 58 60 400 

6. Godziny otwarcia: 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku) 

7. Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkim.koronowo.pl 

 

II.   ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

  

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/687071. 

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp. 

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. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej  lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w 

walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

http://www.zgkim.koronowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo
mailto:biuro@zgkim.koronowo.pl
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IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Kody CPV: 

90620000-9 usługi odśnieżania 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających 

na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo- Rejon 4 

i Rejon 6. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik nr 

4 do SWZ.  

Rejony do odśnieżania: 

REJON SOŁECTWO LICZBA KM ŁĄCZNIE KM 

IV 

Salno 3,77 

24,58 

Gogolin 4,32 

Gogolinek 7,21 

Witoldowo 7,43 

Byszewo 1,85 

Stary Jasiniec 9,05 

Glinki 7,31 

Samociążek 7,82 

VI 

Nowy Dwór 3,96 
26,79 

 
Buszkowo 9,61 

Skarbiewo 2,98 

Więzowno 10,24 

 

Odśnieżanie dróg rozpocząć należy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 

1 godzina od zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania określonej przez Zamawiającego kolejności odśnieżania. 

Wykonawca powinien posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również 

w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta). 

Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów. Nie dopuszcza się przemieszczania 

śniegu z korony odśnieżanej drogi na chodniki, place postojowe lub zieleńce, nie wolno 

pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg. Szerokość odśnieżanej drogi 

nie powinna być mniejsza niż szerokość korony drogi. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. 

W przypadku trudnych warunków atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i 

wykonać mijanki w miejscach widocznych i dostosowanych do tego celu. W trakcie 

prowadzonych prac należy uwzględnić także zatoki autobusowe.  

Po zakończeniu odśnieżania poszczególnych odcinków dróg Zamawiający będzie miał 

każdorazowo prawo weryfikacji. Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania poprawek 

na odcinkach, które zostały negatywnie zweryfikowane przez Zamawiającego na własny koszt. 

W przypadku odmowy wykonania poprawek, bądź też trzykrotnej, niewłaściwej poprawie 

zostanie skierowany na te odcinki sprzęt zastępczy, a kosztami łącznie z kosztem dojazdu 

zostanie obciążony Wykonawca. 
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Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ilościowego przedmiaru zamówienia w trakcie 

realizacji umowy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił innych niż środki Wykonawcy, poza przyjętymi 

standardami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia, w przypadku nieprzewidzianych, 

anormalnych warunków pogodowych prac na drogach gminnych na terenie sołectw sąsiednich 

do tych, które obejmuje umowa z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być 

skierowany do pracy na każdą inną drogę, niż wymienione w konkretnym rejonie.  

Sprzęt do odśnieżania dróg powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być 

gotowy do użytku w ciągu 1 godziny od chwili dokonania zgłoszenia konieczności rozpoczęcia 

akcji przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga posiadania zarejestrowanego sprzętu 

przystosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem 

w zakresie OC. Pojazdy oferowane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania techniczne 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2022 z późn. zm.). Wszystkie pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu powinny 

być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą 

"Prawo o ruchu drogowym". Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pełnej 

sprawności technicznej sprzętu, a w przypadku jego niesprawności zapewnić w czasie nie 

dłuższym niż dwie godziny sprzęt zastępczy spełniający te same wymogi. W przeciwnym 

wypadku Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych usług osobie trzeciej, a kosztami w 

wysokości otrzymanej faktury obciążyć Wykonawcę. 

Zamawiający przyjmuje, że w ciągu 1 godziny Wykonawca odśnieży średnio ok. 10 km 

dróg. Czas przystąpienia do rozpoczęcia wykonywania usługi nie może wynosić więcej niż 1 

godzina od momentu zgłoszenia. Czas odśnieżania liczony jest od momentu dojazdu 

do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  

Zamawiający przewiduje, iż w każdym rejonie wykonanie usługi odśnieżania będzie 

wynosiło około 250 godzin. Ilość godzin stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w 

okresie od podpisania umowy do 31. marca 2023 r. W przypadku zmniejszenia ilości godzin 

podczas realizacji umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne 

roszczenia.  

W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

dziennego raportu zawierającego datę i godzinę ich rozpoczęcia oraz zakończenia 

potwierdzonego przez Sołtysa danego sołectwa.  

W każdym pojeździe świadczącym usługę odśnieżania dróg gminnych zamontowane 

zostanie urządzenie GPS.  

Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu 

odśnieżania (bez czasu napraw i przestojów).  

Rozliczenie się Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie usługi będzie następowało 

na podstawie faktury bądź umowy zlecenie podpisanej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Załącznik do wystawionej faktury stanowić będą potwierdzone przez 

Zamawiającego karty pracy. Termin płatności faktury będzie wynosił 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) miesięcznie za pozostawanie w 
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gotowości do rozpoczęcia odśnieżania. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31. marca 2023. 

 

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone w treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust. 2 zawrze 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 pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

5. 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. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

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

pisemnej. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  ORAZ ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ 
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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ,  INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH  I ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: w sprawach merytorycznych Artur 

Koper: a.koper@zgkim.koronowo.pl, tel. 52 58 60 411, w sprawach proceduralnych 

Joanna Kempczyńska: j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl, tel. 52 58 60 414 i 

Weronika Krzyżkowska: w.krzyzkowska@zgkim.koronowo.pl, tel. 52 58 60 414 

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

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo 

4. 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”.  

5. 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. Zamawiający dopuszcza, 

opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

mailto:a.koper@zgkim.koronowo.pl
mailto:j.kempczynska@zgkim.koronowo.pl
mailto:w.krzyzkowska@zgkim.koronowo.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zgkim.koronowo
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


7 
 

6. 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. 

7. 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. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 platformazakupowa.pl, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 

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

c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,  

d. włączona obsługa JavaScript, 

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej 

- kodowanie UTF8, 

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie 

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

10. 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 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

11. 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 

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

szczególnym wskazaniem na .pdf 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 
14. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

15. 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. 

16. 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.  
17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 
18. 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.  
19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
20. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 

pośrednictwem adresu email. 
21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
22. 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. 
23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   
24. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 
26. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 
27. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej. 

28. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert.  

29. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 28, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 28,  Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

30. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 29, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

31. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.12.2022 r. 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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

wadium. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia, bądź na wybrane części 

zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
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3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ  

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: 
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, 

2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał 

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

środków.  

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie  z  

Rozporządzeniem 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). 

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się (w tym spółki cywilne) o 

zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo/a pod rygorem 

nieważności przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem 

w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT) W 

dokumencie pełnomocnictwa nie podaje się danych osobowych ustawowo chronionych 

(RODO), takich jak : data urodzenia i adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, Pesel. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego 

zasoby, zobowiązany jest złożyć (jeśli dotyczy):oddzielne Oświadczenie - Załącznik nr 7 

do SWZ. 

6) (o ile dotyczy) należy złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp dotyczące 

realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. 

7) (o ile dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie  z załącznikiem nr 

6 do SWZ. Zobowiązanie ma 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; 
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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. 

5. Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomości email z 

platformazakupowa.pl 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym  

podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty, 

w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny, elektroniczny  podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

8. 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 elektronicznym podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 1 

9. Oferta powinna być: 

sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, złożona przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem 

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

10. 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”. 

 
1 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 

XAdES. 

12. 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. 

13. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

14. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie większej 

liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 

odrzuceniu. 

15. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

16. 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. 

17. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym 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. 

18. 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. 

19. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

21. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: 

.zip  

.7Z 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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22. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie.2 

23. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 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 wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

24. 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.  

25. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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

27. 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.  

28. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

29. 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. 

30. Zaleca się, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

z treści Formularza Ofertowego wynikało w czyim imieniu składana jest Oferta – należy wpisać 

nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację. 

31. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

32. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

 

 

 
2 Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiający, jeżeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatów danych, powinien dopuścić oferty w 

każdym, możliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatów zawartych w Załączniku 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. 
Decyzja należy jednak do Zamawiającego. 
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XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

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

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/687071 w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17. listopada 2022 r. do godz. 09:00.  

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 

na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 

podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 

ust. 2 uPzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6.  Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, wycofania oferty znajduje się 

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

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17. listopada 2022 r. o godz. 9:15.  

8. Otwarcie odbywa się bez udziału Wykonawców.  

9. 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.  

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie 

postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej 

sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie 

takie uprawnienie. 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/687071
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1. Wykluczenie Wykonawcy 

następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

4. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy 

Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

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

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub 

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

5. UWAGA! Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835): Zamawiający 

informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy;  
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 b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub 

uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub 

ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty 

wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, 

nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji 

lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia 

pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu 

stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie 

art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Osoba lub podmiot 

podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa 

w art. 7 ust. 7 ww. ustawy. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie 

się złożenie oferty. 

XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje 

co najmniej jednym pojazdem mechanicznym z pługiem. Pługi powinny być 

zamontowane na ciągnikach rolniczych z napędem 4x4 o mocy nie mniejszej niż 120 

KM. Zarejestrowany sprzęt przystosowany do odśnieżania dróg musi posiadać aktualny 

przegląd techniczny i ubezpieczenie w zakresie OC. Pojazdy mechaniczne muszą być 

dopuszczone przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, posiadać 

zamontowaną lampę ostrzegawczą z żółtym migającym światłem ostrzegawczym.  

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden rejon Wykonawca powinien 

dysponować, np. dla dwóch rejonów dwoma jednostkami sprzętu do odśnieżania. 

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. 

3. 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. 

 

 

XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

1) Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, stanowi wstępne potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo 

zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

1, 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. 
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2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu zażąda następujących dokumentów: 

Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o prawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ;  

3. 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 ustawy Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków;  

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy:  

1) 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  

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.  

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 

w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym w przepisach, w zakresie i sposób określony w rozporządzeniu, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 2.  

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 125 ust. 4 Pzp oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z 

wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zgodnie z art. 117 ust. 2 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
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udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy 

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

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

oświadczenie, z którego wynika, które usługi i dostawy wykonają poszczególni 

wykonawcy.  

11. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej:  

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składane jest przez każdego wspólnika spółki 

cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą 

pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - 

„Firma przedsiębiorcy”),  

2) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 składane jest przez 

każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”),  

12. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2)  umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 

kontekstu zapisanych informacji.  

 

 

XV. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. 

 

XVI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. XIV 

ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
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postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby Załącznik nr 7 

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

zasoby, składa 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 podmiotów3 zgodnie z załącznikiem nr 

6. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

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

postępowaniu4. 

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

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby5. 

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

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

Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIV SWZ6 

 

XVII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (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 X ust. 4 pkt. 1 SWZ, składa każdy z 

 
3 Zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p.  
4 Zgodnie z art. 122 p.z.p.  
5 Zgodnie z art. 123 p.z.p.  
6 Zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp.  
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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 i dostawy wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

 

 

XVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA 

 
Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie określa wymagań dotyczących 

zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

o których to wymaganiach mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Czynności prowadzone przez 

Wykonawcę cechuje nieregularność oraz specjalistyczny i indywidualny charakter zleceń, 

nie polegają więc na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).  

 

 

XIX. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 

wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 

integracja osób społecznie marginalizowanych. 

 

 

XX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 

TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  
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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.  

 

 

XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Wykonawca winien wypełnić „FORMULARZ OFERTOWY” podając: 

Cenę netto za 1 godzinę odśnieżania, wartość netto za 250 h odśnieżania, wartość podatku VAT 

(VAT zgodny z obowiązującą stawką w dniu składania ofert) oraz wartość brutto. 

Wartość brutto, wartość netto oraz stawkę i wartość podatku VAT (zgodny z obowiązującą 

stawką w dniu składania ofert) całej oferty (każdego zadania osobno).  

4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia, w szczególności koszty wynagrodzeń, transportu, parkingu, ubezpieczeń, 

opłaty podatkowe itp. 

5. Cena oferty winna zawierać należny podatek od towarów i usług  

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  

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

miejsc po przecinku.  

8.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

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

w trakcie realizacji zamówienia.  

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931ze 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 rozliczyć7. 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;  
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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. 

 

XXII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

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

Lp. Kryterium Znaczenie Maksymalna liczba punktów 

1. Cena  100% 100  

2. Oferty oceniane będą punktowo, według następujących zasad: 

kryterium: Cena (waga 100%) – maksymalnie 100 punktów  

Kryterium „Cena” – będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia podanej w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY”. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferty nie podlegające 

odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  

           najniższa oferowana cena brutto* 

C = ------------------- -----------------------------   x 100% x 100  

cena oferty badanej  

cena zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku. 

                             

– Łączna cena brutto oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana 

w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  Cena podana w 

ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. Cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie przez okres ważności 

oferty. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą umowy będą w 

złotych polskich, 

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym 

otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

4. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
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złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych ofertach. 

5.  Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: − 

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, 

      − Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne.  

     Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 5 na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/687071. 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 

innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

uwzględnieniem art. 187 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7.  Zamawiający poprawia w ofercie na podstawie art. 223 pkt 2 Prawo zamówień publicznych: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust. 2 zawrze 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 pkt. 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. 
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XXVI. 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 zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, 

jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

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. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 
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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. 

 

XXV. KLAUZULA  INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 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 Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koronowie sp. zo.o. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, jest nim Sławomir Przastek z 

którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  iod@zgkim.koronowo.pl 

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. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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 (art. 78 ust. 4 Pzp); 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem 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 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 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Wykaz załączników do SWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenia 

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 4 – Mapa sieci dróg gminnych gruntowych                                

Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu, oświadczenie własne wykonawcy 

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

Załącznik nr 7 – 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 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp 


