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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ“ lub „Specyfikacją“) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
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I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto i Gmina Szamotuły  

ul. Dworcowa 26 

64-500 Szamotuły 

REGON: 631258230 

NIP: 787-207-44-67 

   Osoba do kontaktu: Krzysztof Kulczak, Paweł Gładysiak.  

   tel. (61) 29-27-586, 568, 576. 

Faks: +48 61 29 20 072 

e-mail: umig@szamotuly.pl 

   Godziny pracy: 730-1530 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO PROWADZENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej (w SWZ oraz załącznikach do niej) „ustawą” o wartości 

mniejszej niż progi unijne. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 

oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest znakiem WI.271.17.2022 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we 

wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej  

https://platformazakupowa.pl OPEN NEXUS, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly 

4. SWZ oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane 

na Platformie. 
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod 

adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
W przypadku pytań należy skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które 

udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy 

innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

 

 

mailto:umig@szamotuly.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OGÓLNE POSTANOWIENIA 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                   

o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo” 

 

Zakres prac obejmuje odc. 1740 mb: 

- karczowanie krzewów i przycinka odrostów drzew; 

 - roboty ziemne; 

 - wyprofilowanie i zagęszczenie koryta; 

  - nawierzchnia drogi z kruszywa betonowego; 

  - plantowanie terenu przyległego i poboczy. 

Zadanie jest dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego dotyczące pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

w formie dotacji celowej na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych o szer. 4 mb. 

Uwaga:  

W związku z faktem, że roboty będą prowadzone  w ruchu ulicznym,  

przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy. 

Wyłoniony w przetargu Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek przed 

przystąpieniem do prac niezwłocznie opracować i przedstawić  

do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu. 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
a) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SWZ; 

b) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ 

c) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 

10 do SWZ.  
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3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej, ponieważ podział zamówienia 

groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden 

Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot 

zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy 

robót, które są ściśle ze sobą związane. 

 

4. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy stanowiących nie więcej niż 20% 

wartości zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu nawierzchni drogi                 

i poboczy. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały 

warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, przez co w 

szczególności należy rozumieć warunki realizacji robót szczegółowo opisane w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

Zamawiający przeprowadzi stosowne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie przewiduje konieczności złożenia oferty po: 

1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

11. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również                                                

w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. 

12. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się następującymi kodami oraz 

nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 

CPV: 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji umowy: - tj. robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod 
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kierownictwem Kierownika Budowy. Wymagane jest, aby umowy o pracę były 

zawarte co najmniej na czas realizacji umowy.   

14. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczenia i dokumentu w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                      

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy              

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                          

o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności  bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                           

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

16. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

  Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                

w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub 

przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 100.000 zł brutto każda z nich, 

(każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).  
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Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, 

które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:  

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; 

 

Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień; 

 

UWAGA!  

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,                      

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.                  

z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) - które pozwalać będą na pełnienie 

określonych funkcji w zakresie objętym umową. 

 

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

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                            

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 108 ust. 1 ustawy, 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, w art. 46-48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
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poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
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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, 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. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8, 9 i 10 ustawy, wykluczy również 

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 

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

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury 

2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 

jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych 

3) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 

przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów 

wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. 

na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

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; 
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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. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku 

wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, 

zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie 

zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty 

dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także 

nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie 

do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza 

oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 

publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty 

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

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie 

lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. 

Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do 

udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, 

przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. 

Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 

decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego 

wykluczeniu z postępowania. 
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VII. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

Oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek 

wykluczenia z postępowania 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: 

1) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 

a) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                    

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

2) Podmiotowe środki dowodowe podmiotów zagranicznych w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                       

w postępowaniu: 

 

Lp Wymagany podmiotowy środek dowodowy 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                        

o których mowa w Roz VIII pkt. 2 ppkt. 1) lit. a) SWZ - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 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. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem. 
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się ww. dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 

o których mowa wyżej, 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 przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia ww. dokumentów stosuje się. 

 

 

3) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 

  a) wykaz robót budowlanych 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-

załącznik nr 3 do SWZ. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                                     

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                         

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych 

zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA 

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, 

o którym mowa Rozdziale VIII pkt. 1. Dokument ten potwierdza brak podstaw 

wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki 

dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa 

odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach 

określonych w Rozdziale V SWZ. 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie z wymogami 

ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

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

zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 SWZ oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do 

SWZ. 

 

 

X. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, 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 lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji 

których 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 
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zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) 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 dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

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

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

w Rozdziale VIII pkt. 1 (Załącznik nr 2 do SWZ), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych 

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

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 postępowaniu. 

9. 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 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty jest ceną kosztorysową brutto. 
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2. Łączną wartość poszczególnych robót ujętych w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7, 

należy wykazać w tabeli umieszczonej w formularzu ofertowym w pkt. 3. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

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

miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami. 

5. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                              

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami 

7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć na podstawie załączonych 

przedmiarów robót (załącznik nr 9 do SIWZ), dokumentacji projektowej. Kosztorys 

ofertowy należy załączyć do oferty, a cenę całkowitą z kosztorysu przedstawić                                   

w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

10. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 

11. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT  

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

 

KRYTERIUM RANGA 

Cena (C) 60% 

Okres gwarancji i rękojmi (G) 40% 
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RAZEM: 100% 

 

2. Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie. 

 

 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

C = Cmin / Co x 60 pkt. 

gdzie:  Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

  Co – cena brutto oferty ocenianej 

 

3. Kryterium okres obowiązującej gwarancji i rękojmi (G) będzie rozpatrywane na 

podstawie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi podanego przez Wykonawcę  

w ofercie. Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres 

ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy – wskazanie okresu krótszego spowoduje 

odrzucenie oferty. Okres dłuższy niż 60 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie 

traktowany jako 60 miesięcy. Niepodanie w ofercie okresu będzie traktowane jako 

zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji i rękojmi. 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru: 

G = Go / Gmax x 40 pkt. 

gdzie:  Gmax – najdłuższy okres wśród badanych ofert 

  Go – okres w ofercie ocenianej 

4. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny 

najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się                        

w oparciu o następujący wzór: Ocena oferty = C + G 

Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

5. Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, złożono oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                     

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 22.10.2022 roku. 



 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 
 
 
 

WI.271.17.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 

Pamiątkowo” 

 

 

  
 17 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu platformazakupowa.pl 

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

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

platformazakupowa.pl/pn/szamotuly  

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dot. treści przedmiotowych środków dowodowych; 

 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

 przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 
 
 
 

WI.271.17.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 

Pamiątkowo” 

 

 

  
 18 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 

pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 

grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

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

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

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 

1.3. 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

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

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone                                          

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 

niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za 

sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu 

składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”).  

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie 

brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 

dotyczące          w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 

SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 

postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
10. Dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku 

nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2247 ze zm.) 

11. Preferowanymi formatami przesyłanych danych są: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip, 

.xml, .7z; 

12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES.  

13. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 

z dokumentem podpisywanym. 

14. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików 

oferty. 

16. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 

pośrednictwem adresu email. 

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

18. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 

godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

19. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.   

20. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

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

czasu. 

22. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu. 

23. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego są: 

1) Krzysztof Kulczak 61 29 27 568; 

2) Paweł Gładysiak 61 29 27 576. 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę w postaci 

elektronicznej za  pośrednictwem Platformy. 

2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem 

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

wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

3. Oferta powinna być: 

1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

https://platformazakupowa.pl/
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Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 

do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 

wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 

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

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

9. Platforma dopuszcza złożenia oferty po terminie. Oferta wtedy zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp. 

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest 

załączyć tłumaczenie na język polski. 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 

zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

albo przez podwykonawcę. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

14. Na ofertę składają się:  

a) Załącznik nr 1 do SWZ  - Formularz ofertowy,  

b) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ 

c) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 3 SWZ jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach innego podmiotu. 

d) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 4 SWZ w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

e) Oświadczenie RODO, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. 

f) Kosztorys ofertowy, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 7 SWZ.  

15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które 

Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  

16. Dowód wniesienia wadium należy złożyć zgodnie z dyspozycjami zawartymi                                  

w Rozdziale XIII, (jeżeli dotyczy). 

17. Dokumenty elektroniczne powinny być przekazywane w sposób zgodny                                           

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452 

ze zm.) 

18. Ze względu na nałożony na Zamawiającego obowiązek udostępnienia do wglądu 

uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż                    

w terminie przekazania informacji zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 

1649) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany 

jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w 

ustawie. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp wykazanie, że informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy. 

Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie 

ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa. 

 

XVII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

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

pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 23.09.2022 r. do godz. 9:00. 

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

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

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

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

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

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

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”                                 

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

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod 

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

 

 

 

XVIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2022 r., o godzinie 9:00. 

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Planowany termin otwarcia w dniu 23.09.2022 r. o godzinie 9:30.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIX. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 

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. 

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

mowa w pkt. 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 1. 

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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może zmienić treść SWZ.  

 

 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, 

WZÓR UMOWY 

 

1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony 

prawnej wezwie wykonawcę celem zawarcia umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. 

2. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do 

podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego 

dokumentu przed podpisaniem umowy. 

3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 59 

ustawy, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie 

należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu („Lidera”), ustanowionego 

wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie 

określone w formie pisemnego upoważnienia, w którym wszystkie podmioty 

występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń 

z Zamawiającym. Upoważnienie to nie może być odwołane  

w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 

Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez 

Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana                  

w powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

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

wprowadzone do treści tej umowy określone są w Załączniku nr 7 do SWZ.  

 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej  

w ofercie. 

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

następujących formach: 

pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003                         

z dopiskiem: zabezpieczenie – „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                  

o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo” 



 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły 

 
 
 
 

WI.271.17.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  pn.: „Budowa dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb 

Pamiątkowo” 

 

 

  
 25 

 

ul. Dworcowa 26 tel.  61 29 27 501 www.szamotuly.pl 

64-500 Szamotuły fax   61 29 20 072 umig@szamotuly.pl 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 

3. Zasady i terminy zwrotu zabezpieczenia określone zostały w projektowanych 

postanowieniach umowy zgodnie z zał. nr 7 do SWZ. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 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 ustawy, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 

umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do 

tego obowiązany 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,                                

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 
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6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w 

formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

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

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 

opatrzenia podpisem zaufanym. 

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego,                                 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

10. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy. 

11. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 

odwoławcze. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 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. 

 

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119                            

z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Miasto i Gmina Szamotuły informuje że:  

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły, adres 

siedziby: ul. Dworcowa 24, 64-500 Szamotuły, tel. (61) 29-27-576, 568, fax 61 29 
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20 072, NIP 787-207-44-67, REGON 631258230, zwany dalej Miasto i Gmina 

Szamotuły. 

Inspektor ochrony danych w Mieście i Gminie Szamotuły jest Pani Pani Aleksandra 

Cnota-Mikołajec, kontakt: iod@eduodo.pl.  

 

II. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 

ADMINISTRATORA 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia, negocjacji umów, procedury ich 

zawarcia oraz realizacji, Miasto i Gmina Szamotuły jest Administratorem danych 

osobowych w odniesieniu do danych osób fizycznych działających w imieniu własnym 

jako kontrahenci lub jako przedstawiciele kontrahentów ich pracownicy, 

współpracownicy lub inne osoby zaangażowane ze strony kontrahentów w negocjowanie 

i realizację umów. W ramach powyższego Administrator przetwarza identyfikacyjne                    

i kontaktowe dane osobowe, w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 

e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w 

treści umowy lub w trakcie jej realizacji. Jeżeli w ramach negocjacji, zawarcia lub 

realizacji zawartej umowy, kontrahent przekazał Administratorowi dane osobowe swoich 

przedstawicieli, pracowników lub współpracowników, wskazuje się że niniejsza klauzula 

informacyjna ma zastosowanie także do tych osób i powinna zostać tym osobom 

udostępniona. 

W ramach niniejszego postępowania Administrator przetwarza dane, które mogą 

dotyczyć osób fizycznych działających w imieniu własnym lub jako przedstawiciele 

innych podmiotów, których udział w niniejszym postępowaniu związany jest                                  

w szczególności z występowaniem jako: 

a. podmioty, które złożyły zapytania i wnioski w trakcie trwania niniejszego 

postępowania; 

b. podmioty, które będą składały pisma dotyczące niniejszego postępowania; 

c. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 

d. osoby trzecie, których dane wskazano w treści ofert; 

e. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa. 

 

III. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe mogą być pozyskiwane: 

1. zarówno bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą; 

2. od innych podmiotów np. w imieniu których osoby te działają; 

3. od innych podmiotów, np. które wskazują dane osobowe w treści 

przekazywanych dokumentów, ofert i umów. 

mailto:iod@eduodo.pl
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Podanie danych osobowych kontrahenta, pracowników, przedstawicieli lub 

współpracowników kontrahenta jest dobrowolne, niemniej jest konieczne celem zawarcia 

umowy i ewentualnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencją niepodania określonych danych jest niemożność przeprowadzenia 

negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, w tym min. brak możliwości udziału w przetargu 

publicznym. 

 

IV. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu związanym z negocjacją 

umów, procedurą zawarcia oraz realizacji umów, jak również w celu ewentualnego 

dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz spełniania obowiązków prawnych związanych 

min. z obowiązkami podatkowymi oraz udostępnianiem informacji publicznej. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, w związku min. z: 

a) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

b) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

c) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

d) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

e) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

f) ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym                             

i archiwach; 

3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających                       

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 

związanych z koniecznością obrony praw i dochodzenia roszczeń oraz celem 

ewentualnego udostępnienia pomieszczeń, zachowania warunków bezpieczeństwa 

oraz ochrony osób i mienia w Mieście i Gminie Szamotuły i identyfikacji osób 

przebywających na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, jak również w celach 

ewentualnego wyjaśnienia przez Miasto i Gminę Szamotuły zdarzeń 

niepożądanych, w tym okoliczności zaistniałych szkód. 

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, tj. decyzjom                                    

i działaniom, które podejmowane są bez udziału woli człowieka, a jedynie za sprawą 

systemów i programów komputerowych. Dane nie będą wykorzystywane do żadnych 

celów komercyjnych oraz marketingowych. 
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V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że będzie to wynikało 

z konieczności realizacji umowy lub będzie to wymagane przepisami prawa. Dane nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej                                     

w rozumieniu RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym, które w imieniu Administratora upoważnione są do przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności są to podmioty realizujące na rzecz Administratora 

świadczenia i usługi oraz biorące udział w wypełnianiu obowiązków prawnych 

nałożonych na Administratora lub współpracujące z nim celem realizacji jego 

działalności. Podmiotami tymi mogą być zewnętrzni usługodawcy, w szczególności w 

zakresie usług informatycznych, doradczych, prawnych, transportowych, księgowych, 

organizacji poczty elektronicznej, ochrony mienia, szkoleniowych, kurierskich                                  

i pocztowych, przy czym tego rodzaju podmioty przetwarzają dane osobowe, na 

podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i 

na warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej, z zastrzeżeniem zachowania ochrony prawa osób, których dane 

zostają udostępnione. Miasto i Gmina Szamotuły może również przekazać dane osobowe 

innym podmiotom (odbiorcom), które na podstawie umowy lub przepisu prawa będą 

miały uprawnienia do ich dostępu, które to podmioty jednocześnie mogą być odrębnymi 

administratorami danych osobowych, w tym organy ścigania, sądy, Ministerstwo 

Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Najwyższa Izba Kontroli. W przypadku 

umów zawieranych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, dane mogą zostać 

udostępnione również osobom lub podmiotom, które będą miały prawo dostępu do 

dokumentacji postępowania prowadzonego na podstawie w/w ustawy. 

 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Osoba której dane dotyczą posiada: 

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowychi; 

3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że 

zachodzą przesłanki wyłączające, w tym w przypadku procedury zawierania 

umowy w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo to nie przysługuje 

z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
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w art. 18 ust. 2 RODO oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo 

zamówień publicznychii; 

5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

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

osobowych, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające, w tym gdy dane 

przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 

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

osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy 

oraz okres archiwizacji umowy i dokumentów księgowych, który wynika z odpowiednich 

przepisów. Dane mogą być też przetwarzane przez czas związany z ewentualnym 

wyjaśnieniem zdarzeń niepożądanych, szkód i roszczeń. Dane będą mogły być 

przetwarzane przez dłuższy okres czasu jeżeli taka podstawa wynikać będzie 

bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku umów zawieranych w 

ramach Prawa zamówień publicznych, dane będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji 

dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych, 

krajowych, regionalnych oraz w zawieranych umowach o dofinansowanie. Jednocześnie 

wskazuje się, że umowy zawierane w trybie zamówień publicznych, wraz z załącznikami 

podlegają archiwizacji zakładowej bez brakowania, a następnie po okresie archiwizacji 

zakładowej, są przekazywane do Archiwum Państwowego. 

 

VIII. WYTYCZNE DLA  WYKONAWCY 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany  

do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 

w szczególności własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, przewidziany w art. 

13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 

ust. 4).  
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2. Ponadto Wykonawca wypełnia własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, 

wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

3. Mając na uwadze powyższe, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

osoby trzeciej, której dane zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę 

oraz celem zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione własne 

obowiązki informacyjne, a  osoby których dane dotyczą posiadają wiedzę, że ich 

dane zostały ujawnione Zamawiającemu, Wykonawca składa wobec Zamawiającego 

oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, w którego treści Wykonawca 

potwierdzi wypełnienie przez Wykonawcę jego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz potwierdzi przekazanie osobom 

których dane dotyczą, treści klauzuli informacyjnej Zamawiającego.  

 

ZAŁĄCZNIKI  DO  SWZ: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy; 

Załącznik nr 3 – Wykaz robót; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO; 

Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy; 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa; 

Załącznik nr 9 – Przedmiar; 

Załącznik nr 10 – STWiOR. 
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iWyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników 
iiWyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
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