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I.    Informacje ogólne 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp 
       
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 

 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego. 

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

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp,  

– nie podlega wykluczeniu 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. poz. 835).” 

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
         (art. 58–60 ustawy Pzp ) 

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 

 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 



 
e) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 
ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

 
f) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części niniejszego przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: – informacje dotyczące części zamówienia 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, 
o ile są już znane. 
 
Zamawiający nie będzie badał czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby,  zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w  art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ( art. 462 ust 5 ustawy Pzp) 
W przypadku korzystania, w niniejszym postępowaniu, przez Wykonawców z instytucji 
podwykonawstwa – Zamawiający będzie stosował regulacje, zawarte w rozdziale 5 art. 462 
– 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące robót budowlanych. 
 
3. Komunikacja w postępowaniu 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje 
dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III 
podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
Uwaga!  Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać 
się z Instrukcją dla Wykonawcy,  dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021r. , która 
została zamieszczona bezpośrednio na ww. Platformie, pod linkiem:  
https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_ 
action=publicFilesList&clientName=gminaurzedow&USER_MENU_HOVER=publicFilesLis 
z lewej strony zakładka pn. – regulacje i procedury procesu zakupowego, klikamy w „Instrukcja 

dla Wykonawcy” dla postępowań opublikowanych po 01.01.2021r. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami 
korzystania z Platformy, Wykonawca winien się skontaktować się z dostawcą rozwiązania 
teleinformatycznego Platforma Zakupowa https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl , który 
udzieli  informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 
technicznych Platformy pod  nr tel. +48  22  25 72 223, infolinia dostępna w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00,  lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl 
 

4. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 
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5. Podział zamówienia na części 

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części:  
Część I Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakościelne  
na dz. nr ewid. 394 w km 0+472,30 do km 0+530 – etap III 
Część II Poprawa przejezdności dróg gminnych w Gminie Urzędów 
Opis poszczególnych części znajduje się w rozdziale II SWZ.   
 

6. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 
92 ustawy Pzp. 
 
7. Katalogi elektroniczne  

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 
308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 
zamówienia na dodatkowe dostawy. 
Zakres zamówienia na podobne usługi/roboty budowlane: 

– do posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego, nie przekraczających 
30% wartości szacunkowej zadania. 
- zamówienie będzie polegać na powtórzeniu realizowanych robót budowlanych na 
dalszym odcinku dróg 

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości 
niniejszego zamówienia publicznego. 

 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Unieważnienie postępowania 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia  nastąpi w przypadku wystąpienia 
sytuacji opisanych wart. 255 ustawy Pzp. 
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 



Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania 

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

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

UE L 119 z 04.05.2016, str 1 , z późn. zm.), dalej RODO, niniejszym informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest  Gmina Urzędów, z siedzibą ul. 

Rynek 26,  23-250 Urzędów, e-mail gmina@urzedow.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:  iod@zeto.lublin.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa dróg gminnych w Gminie Urzędów, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z art.2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy 

przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami 

przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej 

dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami 

prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pana/Pani narusza przepisy RODO. 

7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie będzie 

skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

mailto:gmina@urzedow.pl
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pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych 
na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 
przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 
II. Wymagania stawiane wykonawcy  
 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Poprawa przejezdności i modernizacja dróg 

gminnych na terenie Gminy Urzędów, z podziałem na części: 
 
Część I  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakościelne na dz. 
nr ewid. 394 w km 0+472,30 do km 0+530 – etap III  
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej o długości 
57,70 mb o szerokości 4,00 m (na mijance  5,00 m) płytami betonowymi wielootworowymi 
wraz z innymi elementami betonowymi zgodnie z projektem technicznym. 
Ponadto w ramach zamówienia należy uwzględnić roboty towarzyszące oraz tymczasowe 
nie objęte dokumentacją oraz roboty nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające z 
projektu technicznego, w tym m. in.:  

 roboty pomiarowe  
 dowiązanie sytuacyjne w miejscu z istniejącą nawierzchnią z płyt betonowych  
 niezbędna rozbiórka obrzeży betonowych z ich oczyszczeniem - dowiązanie 

sytuacyjne 
 plantowanie (obrobienie na czysto) skarp – pobocza gruntowe i dowiązanie do 

terenów przyległych 
 koszty urządzenia i organizacji placu budowy oraz wody, energii na cele budowlane, 
 zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania budowy, 
 drogi tymczasowe i montażowe, 
 obsługa geodezyjna ( m.in.  wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 
 zapewnienie generalnego wykonawstwa i kierowania budową, 
 ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej 

osób trzecich i ubezpieczenie własnego  personelu, 
 uzyskanie zgody od właścicieli gruntów na wejście na grunty prywatne podczas 

budowy i ich przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy, 
 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem 

próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór 
inwestorski), 

 zapewnienie prawidłowego odprowadzenia  wód  opadowych, 
 oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w rejonie prowadzonych robót, 

opracowanie czasowej organizacji ruchu, gdy dotyczy, 



 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  
 wywóz ziemi, materiałów rozbiórkowych, jeżeli dotyczy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 
a) projekt techniczny, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
c) przedmiar robót  
 
Część II Poprawa przejezdności dróg gminnych w Gminie Urzędów - w tym zadania 
poniżej: 

Zadanie nr 1 Poprawa przejezdności drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 723, 
obr. geod. Leszczyna. 
Zadanie nr 2 Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Mikuszewskie 
poprzez zakup i wbudowanie kruszywa (dz. nr ewid. 645 obręb Mikuszewskie). 
Zadanie nr 3 Poprawa przejezdności drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 506, obr 
geod. Rankowskie. 
Zadanie nr 4 Poprawa przejezdności drogi gminnej nr 507 obręb Wodna poprzez 
wyrównanie, zakup i wysypanie tłucznia. 
Zadanie nr 5 Poprawa przejezdności drogi gminnej - bocznej ulicy Ogrodowej w 
Urzędowie – działka nr ewid. 780/2 obr. Wodna poprzez zakup i wbudowanie 
kruszywa 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone przedmiary robót, na 
podstawie których wykonawcy opracują kosztorysy ofertowe na poszczególne zadania. 
Ponadto w ramach zamówienia należy uwzględnić roboty towarzyszące oraz tymczasowe 
nie objęte dokumentacją i przedmiarem robót, w tym m. in.:  

 koszty urządzenia i organizacji placu budowy oraz wody, energii na cele budowlane, 
 zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania budowy, 
 drogi tymczasowe i montażowe, 
 obsługa geodezyjna, 
 zapewnienie generalnego wykonawstwa i kierowania budową, 
 ubezpieczenie robót, sprzętu wykonawcy od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej 

osób trzecich i ubezpieczenie własnego  personelu, 
 uzyskanie zgody od właścicieli gruntów na wejście na grunty prywatne podczas 

budowy i ich przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy, 
 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST wraz z pobieraniem 

próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (nadzór 
inwestorski), 

 zapewnienie prawidłowego odprowadzenia  wód  opadowych, 
 oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w rejonie prowadzonych robót, 

opracowanie czasowej organizacji ruchu, gdy dotyczy, 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami badań stabilizacji, 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, w tym m.in. Wywóz ziemi i 

materiałów rozbiórkowych(jeżeli dotyczy) i przekazanie terenu budowy 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

 
 



Realizacja przedmiotu zamówienia  winna  być  wykonana w  oparciu o  obowiązujące 
przepisy, w  szczególności ustawy    z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) zwane dalej „Prawo budowlane” wraz z przepisami 
wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 
Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty, będące 
przedmiotem zamówienia, by Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca oświadcza, że ma 
świadomość, iż przedmiary mają charakter poglądowy i w przypadku różnicy w 
wartościach ujętych w przedmiarach, a wartościach koniecznych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy ponosi ryzyko wynikające z niedoszacowania oferty, bez 
możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi 
aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące 
od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, 
jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby 
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub 
lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez 
odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, 
aprobat technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 45233140-2  Roboty drogowe 
 



3) Gwarancja i rękojmia 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot 
zamówienia na okres (licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 
końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy): 
 dla części I: minimum 36 miesięcy   
dla części II:  minimum 12 miesięcy   
 
2. Rozwiązania równoważne  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z 
jego opisem lub normami. 
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy.  
Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących następujące niżej określone 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy 2 Pzp, określa następujące wymagania dot. 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 par. 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1040). 
a)rodzaj czynności związanych z  realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót przez pracowników fizycznych w tym także operatorów 
sprzętu i urządzeń (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących 
obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 
b)sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania 
placu budowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o 
pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców.   
c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspekcji pracy o przeprowadzenie 
kontroli  w  zakresie  zatrudnienia  na  miejscu wykonania zadania, a także w przypadku 
gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia pracowników. Niespełnienie 
wymagań, o których mowa w pkt a), skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust.1 pkt j 
umowy. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp 

Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w 
art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia  przez wykonawców wraz z ofertą, 
przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 



 
6.  Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:  12 tygodni  od dnia podpisania 

umowy dla każdej  części 

z zastrzeżeniem, że:  
a) termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym 
postępowaniu, w związku z powyższym Wykonawca ma możliwość skrócenia terminu 
wykonania zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SWZ, wówczas oferta 
otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. 
b) przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia zawarcia umowy 
i przekazania placu budowy. 
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi 
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu zakończenie robót, natomiast dokumentem 
potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego. 
 
7.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – zał. nr 1 do SWZ 

 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zał. nr 1 do SWZ 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez 
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – zał. nr 1 do SWZ 

 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

A) Doświadczenia 
Zamawiający wymaga, aby wykazać doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, w realizacji minimum dwóch zamówień, których 
przedmiotem była budowa, przebudowa placów, parkingów, dróg, chodników, itp., o 
nawierzchni z płyt betonowych, kostki brukowej, płytek chodnikowych, nawierzchni 
asfaltowej, itp.,  o wartości brutto nie mniejszej niż  30 tys. zł, dla jednego zamówienia, w 
przypadku złożenia oferty na całość zamówienia  
natomiast w przypadku złożenia oferty na jedną część – jedno  zamówienie którego 
przedmiotem była budowa, przebudowa placów, parkingów, dróg , chodników , itp., o 
nawierzchni z płyt betonowych, kostki brukowej, płytek chodnikowych, nawierzchni 
asfaltowej itp.,  o wartości brutto nie mniejszej niż  30 tys. zł. 
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót - załącznik nr 2 do SWZ. 
 
8. Podstawy wykluczenia 



 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1  ustawy Pzp, tj: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 

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

f)   powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.poz.769), 

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

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

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

2) jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

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

4)   wobec którego  prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami  porozumienie mające na celu zakłócenia 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 



ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj: 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. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
poz. 835), której kontrola jest wykonywana w zakresie zgodności z ust. 1 , zgodnie z art. 
596 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze 
zm.), tj.: 

   1) 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; 

  2) 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; 

  3)  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. 

 

9.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
DOKUMENTY SKŁADANE  RAZEM Z OFERTĄ 

1)   Oferta ( formularz systemowy w Platformie zakupowej) złożona pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej ( elektroniczna forma wymaga zastosowania 



podpisu kwalifikowanego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury krajowej, oferty oraz oświadczenia wykonawców 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich warunków udziału w postępowaniu będą składane pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 
podpisem osobistym. Wynika to z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane 
identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji 
elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego 
złożenia. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany 
za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 

 

2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 1 do SWZ) w zakresie wskazanym 
w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień 
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

3) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4)  podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający nie  weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do 
podwykonawców). 

5) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

b) 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; 



c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

-  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

-      zreorganizował personel, 

-      wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

-  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

-     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. 

6)  Do oferty wykonawca załącza również ( gdy dotyczy):   

a) Pełnomocnictwo   
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia     
( gdy dotyczy) 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 
jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy (W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stawia 
wymagań w zakresie warunku z art. 112 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczącego uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów ) 



 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

c) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia  przez 
wykonawców wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych. 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.  

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( gdy dotyczy) 
 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( według zał. nr 3do SWZ ) lub inny 

podmiotowy środek dowodowy  potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
e) Wadium – Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia 

wadium 

f) Wykaz rozwiązań równoważnych ( gdy dotyczy) – wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie 
spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 
Wymagana forma: 
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 



g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa  ( gdy dotyczy )– w sytuacji, gdy oferta lub 
inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie 
mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
 
 
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej 
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
 
1)  Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięga, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięga, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
złożeniem. 
 



2)  Wykaz robót budowlanych (zał. Nr 2 do SWZ) wykonanych  nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz podmiotów  na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
roboty  budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

4) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( zał. nr 4 do SWZ )w rozumieniu ustawy z 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo  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. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 
10 . Wymagania dotyczące wadium 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

11. Sposób przygotowania ofert  

 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w 
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. 
Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie 
zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl  

2)  Zasady rejestracji na Platformie: 
a)  zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 
subdomenie https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl 
b)  Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 
strony  https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki 
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, 
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  
c)   Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację 
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z 
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości 

https://oneplace.marketplanet.pl/
https://oneplace.marketplanet.pl/


przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod 
numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  
d)  Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich 
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 
 

3)  Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: 

a)  Wykonawca składa ofertę poprzez wypełnienie formularza systemowego za 
pośrednictwem Platformy pod adresem   https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl  w 
postaci elektronicznej, w języku polskim. 
b)  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 
podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 
c)    Dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 
SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, realizowane są 
poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma 
zostać wczytany.  
d)   Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
e)  Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 
„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
f)   Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  
g)  Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została 
złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 
h) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie. 
i)  Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 
plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń". 
j)  Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do 
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie 
oferty generowanym z zakładki „Oferty” 
k) Wykonawca może samodzielnie ( do upływu terminu składania ofert) wycofać złożoną 
przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie 
wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 
l)  Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
 
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 
utajnienia. 
a) Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez 



polecenie „Dodaj". 

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ. 

 
4)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 
należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub 
przy użyciu zakładki „Korespondencja”:  w celu zadania pytania Zamawiającemu, 
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z 
obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie 
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  
4.1)  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, albo ofert podlegających negocjacjom, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania  odpowiednio ofert albo ofert podlegających 
negocjacjom. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie  wpłynie w terminie, o którym  
mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ, oraz 
obowiązku przedłużania terminu składania ofert. 
4.2)  Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje 
o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej. 
4.3)  Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa  
https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl     tel.   +48  22  25 72 223, infolinia dostępna w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00,  lub e-mail: 
oneplace@marketplanet.pl 

 
5)  Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu 
elektronicznego, jako: 
5.1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
5.2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany 
załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

 
6)  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 
6.1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s; 
6.2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, 
Linux, lub ich nowsze wersje; 
6.3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl/
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6.4) Włączona obsługa JavaScript; 
6.5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

 

7)   Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające  
prawidłowe złożenie  podpisu elektronicznego: 
7.1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub 
Firefox w wersji wspieranej przez producenta. 
7.2)  Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również 
zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, 
pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz 
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy 
eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga 
to uprawnień administracyjnych na komputerze. 
7.3)  Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który 
odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie 
eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy 
przeładować bieżącą stronę. 
7.4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz 
czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. 
 
8)   Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na 
stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-
kroki 

  
9)   Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty 
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, 
xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, 
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, 
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 
10)   Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 
kodowania i czasu odbioru danych tj.: 
10.1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku 
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 
otwarcia ofert. 
11)  Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 
źródłem czasu. 

 
12.Opis sposobu obliczenia ceny  
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2) Ceną oferty jest kwota wynikająca z kosztorysów  ofertowych dla poszczególnych 

części,  uwzględniająca  koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zysk i wszystkie inne 
koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oraz warunkami 
stawianymi przez zamawiającego.  

3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w 
Formularzu ofertowym systemowym. 

https://www.java.com/pl/download/manual.jsp
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki


4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych, 
oraz robót dodatkowych ( nie ujętych w zamówieniu podstawowym), w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na okres realizacji  i dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania niniejszego przedmiotu umowy. Okoliczności wykonania robót 
zamiennych i dodatkowych to, m.in.: niezamierzone  pomyłki, braki  i  błędy, zmiany w 
technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji  kontraktu 
z  przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji 
przetargowej. 

5) Przewiduje się  możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
ujętego w zamówieniu podstawowym, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach 
realizacji przedmiotu zamówienia  przewidziana robota budowlana jest ujęta w 
zamówieniu podstawowym  w większej   ilości niż to wynika ze stanu faktycznego.  

6) Roboty nie ujęte w zamówieniu podstawowym tj. roboty dodatkowe,  niezbędne do 
wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszego zamówienia, oraz roboty 
zaniechane ujęte w zamówieniu podstawowym, a także roboty zamienne,  mogą być 
wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych 
przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez 
zamawiającego, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót, lub 
rezygnować z wykonywania robót zaniechanych. 

7) Rozliczanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia  nastąpi  po 
dokonaniu odbiorów końcowego dla każdej części robót określonych przez 
Zamawiającego,  lub  końcowego całości robót, bez zastrzeżeń, według zasad jak niżej: 

a) Roboty ujęte w zamówieniu  podstawowym (ujęte w kosztorysie ofertowym 
wykonawcy) z możliwością zastosowania zmniejszenia, lub zwiększenia 
zakresu rzeczowego, w sytuacji gdy w rzeczywistych warunkach realizacji 
przedmiotu zamówienia przewidziana robota budowlana jest ujęta w 
zamówieniu podstawowym  w mniejszej lub większej ilości niż to wynika ze 
stanu faktycznego – na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego 
według cen jednostkowych robót z kosztorysów ofertowych. 

b) Roboty zaniechane (ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy) również 
należy wykazać  w kosztorysie różnicowym jako pozycje nie wykonane o ilości 
przyjętej  z kosztorysu ofertowego i  wartości zero. 

c) Roboty zamienne  wykazać jako pozycje nowe w kosztorysie powykonawczym  
-   cenę jednostkową pozycji kosztorysowej należy wyliczyć przyjmując nakłady  
rzeczowe na podstawie norm zawartych w odpowiednich pozycjach KNR, w 
przypadku braku odpowiedniej pozycji KNR na podstawie KNNR, a następnie 
wycenie indywidualnej zatwierdzonej przez zamawiającego, a ceny przyjąć z 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania tych robót (gdyż nie ma możliwości 
rozliczenia według cen z kosztorysu ofertowego). Ilości robót zamiennych 
należy przyjąć z obmiarów. 

d) Roboty dodatkowe (nie ujęte w zamówieniu podstawowym) rozliczyć 
oddzielnym kosztorysem powykonawczym. Kosztorysy te opracowane będą w 
oparciu o następujące założenia; 



o ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) i nie większe niż jak dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót dodatkowych, 

o podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 
odpowiednich pozycjach KNR, KNNR, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez zamawiającego. 

Zamawiający może żądać opracowania kosztorysu różnicowego w przypadku zaistnienia 
wymienionych wyżej zmian,  określonych w punkcie 10  podpunkt 1 do 3  części XVI  siwz. 

8) W/w zapisy nie dotyczą zamówień dodatkowych,  których przedmiot wykracza poza 
(dzieło, obiekt) nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w niniejszej procedurze. 

9)  jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 
prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia 
- w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

 
III.   Informacje o przebiegu postępowania 

 

1.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1)  W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej 
https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl 

2)  Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej: 
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej 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 2GB Ram, procesor 
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub 
ich nowsze wersje; 
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 
d) Włączona obsługa JavaScript; 
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty 
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, 
xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, 
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, 
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

3) Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za 
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli 

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl/


dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

4) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

Małgorzata Wnuk, Monika Wnuczek,    tel. 81 822 76 80 

 w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

Małgorzata Wnuk, Alicja Kozik tel.  81 822 76 80 

 
2.  Sposób oraz termin składania ofert.  

 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2022r. do godz. 10:00 
 
2) Sposób składania ofert: 
 za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl 

 
3.  Termin otwarcia ofert 

 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2022r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie  

wczytanych na Platformie ofert. 
2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Uwaga: 

- W przypadku awarii tego systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia 
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

- W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, 
zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z 
wykonawcami, otwarcie ofert nie będzie już publiczne.  

 
4. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 28.07.2022r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
5. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 
 

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl/


Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 
1.  Oferowana cena (koszt) 60% 

2.  Termin wykonania                             40% 
  Razem 100% 
                            
 

2)  Oferowana cena – 60% 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
C = [(C min :  Co) x 60%] x 100  
 gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 

 
  3) Termin wykonania - 40% – ocena będzie przeprowadzona na podstawie terminu 
podanego przez Wykonawcę w ofercie, przy czym najdłuższy termin wykonania 
zamówienia wymagany przez Zamawiającego dla części 1 i 2 tj. 12 tygodni, a najkrótszy 
termin wykonania dla części 1 i 2: 10 tygodni. 
Ilość punktów dla części 1 i 2   przyznana zostanie następująco: 
- oferta o terminie wykonania 12 tygodni od dnia zawarcia umowy otrzyma 0 pkt. 
- oferta o terminie wykonania 11 tygodni  od dnia zawarcia umowy otrzyma 20 pkt. 
- oferta o terminie wykonania 10 tygodni od dnia zawarcia umowy otrzyma 40 pkt.    
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za termin wykonania ( maks.40). 
 
3) W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego termnu 
realizacji lub poda inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca oferuje termin realizacji wynoszący 12 godni i przyzna ofercie 0 punktów w 
tym kryterium. 
  
4) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów.  
 
5) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 5a i 5b do SWZ.  
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie. 
 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  



Wykonawca nie jest zobowiązany  do  wniesienia zabezpieczenia  należytego  wykonania  
umowy. 

 
8. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 

o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
2) Wykonawca przedłoży przed zawarciem umowy: 
- kosztorysy ofertowe 
- informacje o kierowniku robót nadzorującym roboty budowlane, tj. przedłoży kopię 

uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej minimalne wymagania 
– w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do PIIB (Polska Izba Inżynierów Budownictwa) 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego, 

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie 
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
 
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu – zał. nr 1 

2) wykaz robót  – zał. nr 2 
3) zobowiązanie innego podmiotu – zał. nr 3 
4) oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 4 
5) projekt umowy – zał. nr 5a (dla części I) i 5b (dla części II) 
6) dokumentacją techniczna, w tym część opisowa, stwior i przedmiar robót dla części 

1– załączniki nr 6a  
7) przedmiar robót  dla części 2 – załączniki nr 6b 
8) oświadczenie o zatrudnieniu na podst. umowy o pracę - wzór - załącznik nr 7 

 
Urzędów, dnia 14.06.2022 r.                
 
                                             
                                                              …………………………………………………….. 

Podpisano elektronicznie 
Komisja przetargowa:      

1.   Przewodniczący komisji – Małgorzata Wnuk   

2.   Wiceprzewodniczący komisji – Alicja Kozik      

3.   Członek komisji – Monika Wnuczek  
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