
1 
 

Nr postępowania ZP.271.2.2022  

Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p (tryb 

podstawowy bez negocjacji) 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

URZĄD MIASTA OBRZYCKO 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129.) na roboty budowlane pn.:  

Remont ulic w Obrzycku z podziałem na IV części: 

Część I – Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z 

ul. Stawną  

Część II – Remont ul. Podgórna w Obrzycku o 

Część III – Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku 

Część IV- Remont Pl. Lipowego w Obrzycku 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na Miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz 

w systemie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) 

 

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg , zgodnie z umowami : nr 9.29/2022 , nr 9.21/2022, nr 9.31/2022 i nr 9.23/2022 z 

dnia 25 maja 2022.  

 

Nr postępowania: ZP.271.2.2022 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP/00199761/01 

 

Zatwierdzenie specyfikacji , dnia  08 czerwca 2022 r. 

Burmistrz Miasta Obrzycka 

Igor Kołoszuk 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

MIASTO OBRZYCKO  

UL. RYNEK 19  

64-520 OBRZYCKO 

TEL. 0-61 29 13 187  

REGON: 631257880  

NIP: 727-20-76-727  

e-mail: sekretariat@obrzycko.com  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

http;//bip.obrzycko.com 

Godziny pracy: 

7.00-16.00 poniedziałek 

7.00-15.30 wtorek 

7.00-15.30 środa 

7.00-15.00 czwartek 

7.00-13.00 piątek 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 

275 pkt 1 Pzp i o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których 

mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

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 p.z.p. 

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 p.z.p. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

2. Przedmiotem zamówienia jest „ Remont ulic w miejscowości Obrzycko z podziałem 

na IV Części” 

mailto:sekretariat@obrzycko.com
http://www.obrzycko.com/
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    I. Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul.    

Stawną – remont nawierzchni drogi- wraz z  przebudową chodnika i zjazdów 

II. Remont ul. Podgórnej w i Obrzycku  – remont nawierzchni drogi wraz z    przebudową 

chodnika i zjazdów  

 III. Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku  – remont nawierzchni drogi wraz z  przebudową 

chodnika i zjazdów 

   IV. Remont Pl. Lipowego w Obrzycku - remont nawierzchni drogi- wraz z przebudową 

chodnika i zjazdów 

      Zakres inwestycji obejmuje: 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

- rozbiórka elementów betonowych (krawężników wraz z ławą) 

- rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych oraz zjazdów z trylinki 

- rozbiórka nawierzchni z trylinki i brukowca zjazdy 

- wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją 

b) Podbudowy: 

- profilowanie i zagęszczenie koryta pod chodnik i zjazdy 

- wykonanie warstwy podbudowy betonowej z chudego betonu 

- oczyszczanie warstw konstrukcyjno-nawierzchniowej 

- skropienie warstw konstrukcyjnych 

c) roboty nawierzchniowe: 

- frezowanie korekcyjne (lokalnie, głownie przy krawędziach) oraz wcinki na początku  

  i końcu 

- wyrównanie betonem asfaltowym 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce  

cementowo-piaskowej 

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej kolorowej gr 8 cm na podsypce 

 cementowo-piaskowej 

- regulacja wysokościowa nawierzchni 

- wykonanie krawężników betonowych wyniesionych na ławie oraz krawężników  

   najazdowych 

- wykonanie oznakowania pionowego -znaki małe na słupkach (wymiana) 

d) roboty wykończeniowe: 

- wyplantowanie terenów zielonych i nawiezienie warstwy humusu o gr. 10 z 

obsianiem trawą 

- oczyszczenie istniejących wpustów z regulacją wysokościową i wymianą żeliwa 

- regulacja włazów żeliwnych istniejących studni. 

 

Ponadto w zakresie części IV zamówienia  zaprojektowanie i budowa 

wyniesionego przejścia dla pieszych na podstawie Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego . 
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3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

           CPV45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

                                        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk; 

                                        wyrównywanie terenu 

          CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

          CPV45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie 

podzielono na cztery części. Zamawiający określa, że ofertę można złożyć w 

odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

6. Zamawiający nie wymaga (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p) zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają:  

kosztorysy ofertowe, opisy kosztorysów ofertowych oraz w zakresie remontu nawierzchni i  

chodnika ,  i przejścia  dla pieszych – Program Funkcjonalno -Użytkowy wraz ze schematami 

stanowiące załącznik do SWZ. 

 

IV. WIZJA LOKALNA 

 

1. Zamawiający NIE PRZEWIDUJE przeprowadzenia wizji lokalnej, lecz zaleca 

zapoznanie się z terenem. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia 30 listopada 2022 r. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU- dotyczy wszystkich części  

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

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

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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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 

4) zdolności technicznej lub zawodowej : 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, 

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia. 

A. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającym minimum 5 -letnie 

doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone 

jest od dnia uzyskania uprawnień, 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA-dotyczy wszystkich części. 

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

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 p.z.p., tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub są, 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; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa niw wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

3) 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. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej 

ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę. 

a. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
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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.  

b. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 3) 

 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Prawo zamówień 

publicznych oraz 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 (Załącznik nr 2 SWZ); 

2) W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu powoła się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia do 

oferty, załącza oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 

nr 3 do SWZ) 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców-w/w 

oświadczenia składają każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie 

warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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Oświadczenia, o których mowa w pkt.1-3 składa się, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej 

opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

         

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

może 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego 

te zdolności są wymagane. 

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

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby 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. 

5. 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 

postepowaniu. 

6. 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 

zasoby. 

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

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

Rozdziale IX 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 IX SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 
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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 powinno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 

(załacznik nr 8 do SWZ) 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „ Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia , 

wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przy użyciu: 

1) miniPortalu , który dostępny jest pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl 

2) ePUAPu 

3) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@obrzycko.com 

2. Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: sekretariat@obrzycko.com za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana 

Zamawiającemu w sposób określony w Rozdziale XII SWZ. 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego 

przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@obrzycko.com
mailto:sekretariat@obrzycko.com
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP 

7. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email: sekretariat@obrzycko.com 

Wykonawca może złożyć w szczególności:  

- np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed 

otwarciem ofert);  

- np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na 

wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert)- jeżeli dotyczy. 

9. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej z adresem email: sekretariat@obrzycko.com może przesyłać do 

Wykonawców w szczególności np. odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania 

do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, 

informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (jeżeli 

dotyczy). 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. Zapytania dotyczące SWZ muszą być kierowane w formie określonej w ust. 1 z 

adnotacją: Zapytania i podaniem nazwy (tytułu) oraz ID postępowania. 

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

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

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

upływem terminu składania ofert. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 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. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część musi ten plik 

zaszyfrować.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Uwaga- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie  składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wg rozdz. IX SWZ, w zakresie 

tam wskazanym, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w 

postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.- jeżeli dotyczy. 

9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca 

ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba 

uprawiona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 

10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

11. 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. 

XIV. SPOSÓB OBLICZANIA 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. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych. 

Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty. Cena podana na formularzu ofertowym 

jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji. 

4. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SWZ, podając: cenę netto, 

stawkę VAT, cenę brutto. 

5. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń 

Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

6. Cena oferty musi obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 
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powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp). 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp). 

9. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty 

(art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp). 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert.  

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonym w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie 

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust. 2 i 3 Pzp) 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W Formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

2. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2022 roku, do godz. 10:00 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”. Wykonawca po upływie terminu do 

składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
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5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 roku o godz. 10:15 przy użyciu 

systemu teleinformatycznego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 19 , 64-520 

Obrzycko pokój nr 6. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się 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. 

8. W przypadku awarii 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. 

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

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert:  

1) Cena (C) – waga kryterium 80% 

2) Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%. 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg 

poniższego wzoru:  

Lp = C + G gdzie: 

Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  

C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,  

G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

1) Cena (C) – waga 80 %  

 

           Cn* 

 C = ------------- x 100 pkt x 80 %  

          Co 

 

 

 * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Gdzie:  

C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt 

CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  

CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  
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a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

            2)   Gwarancja jakości (G) – waga 20% 

Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym 

Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób: 

- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt,  

- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, 

- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, 

Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 

2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji 

jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci 

jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W 

OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA  LICZĄC OD 

DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA 

PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 

LATA   I TAKI ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE. 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w 

Rozdziale XX SWZ 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

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

wskazanym przez Zamawiającego. 
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XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie brutto i dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przed zawarciem Umowy 

na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 24 8961 1012 0010 0100 1023 0002  

tytułem: „na Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. części „     ….”. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Dzień wpłynięcia wniosku 

Wykonawcy o przesunięcie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia do siedziby 

Zamawiającego będzie traktowany, jako dzień wniesienia zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, to taka gwarancja/ 

poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;  

2) oznaczenie postępowania;  

3) określenie przedmiotu postępowania;  

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem (tj. 

wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

gwarancji),  
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5) kwotę gwarancji/poręczenia;  

6) termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, 

to powinno zawierać: 

1) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik 

Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 

gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania nieodwołalne i bezwarunkowo 

bezspornie, na pierwsze wezwanie Zamawiającego;  

2) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 

Umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w 

jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;  

3) oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej 

zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji. Ponadto poręczenie lub gwarancja:  

4) nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

5) nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy 

powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 

w pkt 3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego 

w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 

wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia 

jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest 

należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny 

dokument gwarancji lub poręczenia w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

wykonanie tego prawa. 

12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie. 

13. Koszty związane z wystawieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi 

Wykonawca. 

14. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione przez wszystkich  

Wykonawców łącznie, przez ich część lub jednego Wykonawcę, przy czym z treści 

dokumentu musi wynikać, że zobowiązanie gwaranta/poręczyciela dotyczy wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie. 
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XXI.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY. 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 

5 do SWZ. Przed podpisaniem umowy Wybrany Wykonawca poproszony zostanie o 

przedłożenie kosztorysu, w celu ustalenia kosztów poszczególnych elementów 

zamówienia. 

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

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

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

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

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

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

formy pisemnej. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ 

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 p.z.p. 

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 p.z.p. oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  
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8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy p.z.p., 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". 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 p.z.p., 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.  

11.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby 

realizacji zamówienia 

Załącznik nr 5 Wzór umowy 

Załącznik nr 6 Klauzula RODO 

Załącznik nr 7 Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy 

Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa 

 

 


