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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo 

Numer tel: 54 272 41 00 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat.badkowo@wp.pl 

Adres strony internetowej: https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/ 

II. Ares strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie będą udostępniane na stronie internetowej:  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. W ocenie Zamawiającego podział zamówienia na części 

skutkowałby trudnościami technicznymi i organizacyjnymi w realizacji zadania.  

3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 

wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu  

u Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 

ustawy PZP. 

6. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy 

PZP. 

7. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o które mowa w art.308 

ust 1 ustawy PZP. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą  

w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo
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1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 160727C Kolonia Łowiczek  

od km 0+601,00 do km 1+ 285,00 w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i budowy kanału 

technologicznego na działce nr 87, 177, Obręb: 0013 Kolonia Łowiczek. 

Roboty prowadzone w trakcie przebudowy polegać będą na wykorytowaniu jezdni sprofilowaniu i 

zagęszczeniu istniejącej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy  

i nawierzchni  z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie poboczy  

z kruszywa łamanego na krawędzi drogi, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa 

łamanego oraz wykonanie kanału technologicznego. 

 

Projekt zakłada wykonanie następujących robót: 

• roboty przygotowawcze,  

• podbudowa, nawierzchnia jezdni 

− korytowanie, mechaniczne profilowanie podłoża; 

− wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego; 

− mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej; 

− skropienie nawierzchni emulsją asfaltową; 

− mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy; 

− wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej; 

• zjazdy 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach indywidualnych i publicznych; 

− wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego;  

• kanał technologiczny 

− budowa studni kablowych prefabrykowanych; 

− wykonanie wykopu, nasypanie warstwy piasku; 

− ułożenie rury osłonowej, rury światłowodowej; 

− ułożenie wiązki mikrorur; 

− nasypanie warstwy piachu na rury; 

− wywiezienie nadmioru gruntu.  

• roboty uzupełniające 

− wyrównanie poboczy; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia oraz technologię wykonania robót zawiera 

załącznik nr 10 do SWZ. 

3. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nie jest podstawą do określenia przedmiotu zamówienia 

i stanowi wyłącznie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest 

dokumentacja techniczna. 

4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym 

prawem i polskimi normami. 
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6. Nazwy i kody zamówienia 

 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania nawierzchni 

autostrad i dróg  

 

7. Rozwiązania równoważne 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,  

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim, 

przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 

normami. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych  

i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako 

przykładowe i służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie  

są wskazaniem producenta -rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione  

w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod 

warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne 

jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania,  

iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 

internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  

Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter 

przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne  

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających  

te materiały lub urządzenia. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, 

kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 

VI. Podwykonawstwo 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. 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. 

3. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

podanych powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
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temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zadania. 

4.Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1. 

5. Zamawiający będzie badał czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający wymaga, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod 

rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia wynosi 30 dni  

od daty zawarcia umowy. 

 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

W zakresie przedmiotu zamówienia Pani Marlena Szczerbiak  

e-mail: m.szczerbiak@ugbadkowo.pl   

w zakresie proceduralnym Pani Aleksandra Nowak  

e-mail: a.nowak@ugbadkowo.pl 

IX.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

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

na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

w postępowaniu. 

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

w postępowaniu dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Opis spełnienia warunku: 

mailto:m.szczerbiak@ugbadkowo.pl
mailto:a.nowak@ugbadkowo.pl
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji 

finansowej, jeśli wykaże on, że  

• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie minimum 200 000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem.  

• posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł.  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis spełnienia warunku: 

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej, jeśli wykaże on, że: 

• posiada doświadczenie w zakresie wykonania, co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z: 

budową, przebudową, remontem, modernizacją dróg, o wartości nie mniejszej niż  300 000,00 zł 

brutto. 

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wykazu 

robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr  8 do SWZ 

• dysponuje jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego  

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadających im 

równoważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie uprzednio 
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obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga wskazania informacji na temat kwalifikacji 

zawodowych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, uprawnień, ich doświadczenia  

i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności 

oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr  7 do SWZ. 

3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu 

do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.  

X. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Wykonawcę:  

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

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

czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1133 oraz z 2021 r. 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 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. 2021 poz. 1745),  

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;  

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, chyba ze 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;  

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.5. 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 wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

1.7. 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. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego  

na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

2.1. 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; 

2.2. 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; 

2.3. 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.,  
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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. 

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

o udzielenie zamówienia. 

XI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

1. Do ofert wykonawca zobowiązany jest dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2  

do SWZ). 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

3.1 oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub 

3.2 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4.Zamawiający wzywa 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 złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

4.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) sporządzone nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

4.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczanie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 

4.3. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do SWZ 

4.4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.  

4.5 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  

w art.125 ust 1 PZP , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 

ust. 1 pkt 6 Pzp oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 5.1 do SWZ). 
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1) O ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ust 1 PZP (w zakresie wskazanym  

w Załączniku nr 5.2 do SWZ). 

5.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca na wezwanie zamawiającego będzie musiał złożyć: 

5.1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę minimum 

200 000,00 zł) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem. 

5.2. Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na  

sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł.  

5.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie)  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały  

wykonane należycie, w szczególności uwzględniając czy roboty zostały wykonane zgodnie z  

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  

na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne    

dokumenty  – zgodnie z  załącznikiem nr 8 do SWZ 

5.4.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia 

 wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

6.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 4.1. składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
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1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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 usługi, 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

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

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

4.2.sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

4.3.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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają  

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
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Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale IX SWZ 

XIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone  

do oferty. 

2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym).  

3.Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio  

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( Dz. U. 2020 poz. 1192 ze zm.), które  

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

o którym w Rozdziale XI składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z nich 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

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

z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XIV. Wyjaśnienia treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Zamawiający udzieli 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. 

3.Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

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

w pkt 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień do SWZ. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ 

 

XV. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
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1. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace fizyczne w zakresie 

remontu jezdni, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm. ) wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.  

obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, wykonywanie prac budowlanych wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z wyłączeniem 

czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) tj.: 

funkcje wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru  

oraz z zakresu geodezji. 

1.2. Wykonawca zatrudnia takie osoby przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.  

2.1.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w zakresie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający jest uprawniony w szczególności do żądania: 

1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

2.2.Dokumenty oraz wyjaśnienia , o których mowa w pkt 2.1. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2.3.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. w wyznaczonym 

terminie lub przedstawione dokumenty albo wyjaśnienia nie potwierdzają wymaganego zatrudnienia 

poprzez zawarcie umowy o pracę, Zamawiający jest uprawiony do: 

a) naliczanie Wykonawcy kary umownej za każdy przypadek braku zatrudnienia na podstawie umowy 

o prace, co do osób których taki obowiązek został przewidziany  

– w wysokości 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

b) naliczenie kary Wykonawcy za zwłokę w dostarczeniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

– w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w wezwaniu. 

c) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia braku wymaganego zawarcia 

umowy o pracę z kierownikiem projektu oraz członkiem zespołu. 

XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 
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1.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Marlena Szczerbiak 

e-mail: m.szczerbiak@ugbadkowo.pl   w sprawach merytorycznych oraz Pani Aleksandra Nowak 

e-mail: a.nowak@ugbadkowo.pl  w sprawach proceduralnych. 

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

platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo, 

3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje, przekazywane były 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. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem  

jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl  

do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu 

przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych  

za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo, 

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

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

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

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

Urzędu Miar. 

mailto:m.szczerbiak@ugbadkowo.pl
mailto:a.nowak@ugbadkowo.pl
https://platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo
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7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

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

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się  

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę 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 

 

 

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty 

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

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem  

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny  

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu. 

2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3.Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia 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”. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

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

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

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 

miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu 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. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

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

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 

w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 

niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,  

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 

z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne  

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

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI. 

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

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

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

nieskutecznie. 

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


Numer postępowania przetargowego: RRG.ZPF.271.13.2022 

 

 

                                          Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 19 z 31 

 

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 

eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

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

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 

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

z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

19. 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.  

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

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

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

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

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania 

ofert/wniosków.  

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

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. 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. 

 

XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 

od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.  

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku.  

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt. 

3 pzp).  

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

w trakcie realizacji zamówienia. 
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6.Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć1. W ofercie,  o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

     u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

 

XIX. Wymagania dotyczące wadium 

1.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1000,00 zł  

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

− pieniądzu, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− 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 

(Dz. U. z 2020 r. poz.299). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego  

nr 96 1090 1519 0000 0001 4916 1043 w PLN  z dopiskiem; Wadium- RRG.ZPF.271.13.2022  

Przebudowa drogi gminnej nr 160727 C Kolonia Łowiczek o dł. 684 m. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostaje przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 
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1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie PZP  

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82, 

87-704 Bądkowo; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

5.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy  

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona 

6.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. 

 

XX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22.10.2022 r. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, 

wymaga złożenia przez Wykonawcę  pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

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

 

XXI. Sposób oraz termin składania ofert 

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

pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo  w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 23.09.2022 r. do godziny 08:00. 

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 

http://platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/pn/badkowo
http://platformazakupowa.pl/
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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. 

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

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

7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

 

XXII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r., o godz. 08:10. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia. 

4.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

5.W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

6.Zamawiajmy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XXIII. Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert  

i jego wagą: 

Cena brutto (C) – 60 punktów 

Gwarancja ( G ) – 40 punktów 

 

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

przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

                     Cena brutto oferty najtańsze 

  C      =     ----------------------------------------------    x 60 (Wc) 

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


Numer postępowania przetargowego: RRG.ZPF.271.13.2022 

 

 

                                          Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 23 z 31 

 

                     Cena brutto oferty badanej 

gdzie: 

C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto 

Wc – waga punktowa dla kryterium cena brutto = 60 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 

3. Kryterium okres gwarancji (G) 

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji  

na wykonany przedmiot zamówienia podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach. 

Najkrótszy, możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy licząc  

od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 84 miesiące licząc od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, otrzyma 

maksymalną liczbę punktów (40), a wartość podana w formularzu ofertowym  

(dłuższa niż 84 miesiące) zostanie wpisana do umowy. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wartości pośrednie pomiędzy okresem gwarancji  

36 miesięcy, a 84, otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru: 

 

            Okres gwarancji zadeklarowany w ofercie badane 

G =   -------------------------------------------------------------------------    x 40(Wg) 

             Najdłuższy możliwy okres gwarancji w miesiącach   

gdzie: 

G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji” 

Wg – waga punktowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 

40 punktów. 

W przypadku niepodania okresu gwarancji, oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna 

 z zapisami SWZ. 

 

c) Łączna punktacja 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G  

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” 

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” 
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Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów,  

przy czym jego oferta odpowiadać musi wszystkim wymaganiom przedstawionym 

w ustawie Pzp oraz w SWZ. 

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

XXIV. Prowadzenie procedur wraz z negocjacjami  

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 Ustawy i zastrzega sobie 

prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty 

przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny 

ofert, określonych w pkt XXIII SWZ.  

2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający w przypadku, o którym mowa  

w art. 275 pkt 2 Ustawy kontynuuje postępowanie.  

3. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:  

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji,  

2) których oferty zostały odrzucone,  

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 Ustawy  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji 

oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 

oferty.  

5. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, 

ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana  

w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  

6. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie 

uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.  

7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:  

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania;  

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 

oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego  

w zaproszeniu do negocjacji.  

9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych  

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  
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10. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 

korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 

negocjacji.  

11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

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  zobowiązany będzie  zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 9 do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

i formie określonej w Rozdziale XXVII SWZ. 

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

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

 

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

wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 9 do SWZ. 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  

z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:  

1) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku:  

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie 
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 z dokumentacją projektową i harmonogramem, w szczególności gwałtowne opady deszczu 

(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe 

np. powodzie, obfite opady śniegu, które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony  nie były w stanie przewidzieć  

w momencie jej zawierania i których zaistnienie  i skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej 

umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do 

umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż okres 

wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres działania ww. siły wyższej 

powodującej brak możliwości prowadzenia prac. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest 

zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie  

do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia 

robót;  

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych  

oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,  

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji technicznej termin 

zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z dokonania zmian uzasadniający zmianę 

terminu, 

e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne 

urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny  

do wykonania prac wynikających z nowych warunków,  

 f) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej  

i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, 

a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,  

 g) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia 

robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody, 

h) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (np. intensywne wielodniowe 

opady deszczu lub śniegu, ujemne temperatury, itp.) uniemożliwiających prawidłowe 

prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru, 

 Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) zmiany osobowe:  

a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SWZ;  

b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;  

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana 

jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę  

i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia 



Numer postępowania przetargowego: RRG.ZPF.271.13.2022 

 

 

                                          Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 27 z 31 

 

 a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca,  

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie 

swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy 

(przy zachowaniu wymagań określonych w SWZ)  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

3) inne zmiany:  

a) gdy zajdzie konieczność powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy 

niewskazanemu w ofercie.  

3. Dopuszczalne są zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 15%, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności  

i ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora nadzoru, 

zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu aneksu do umowy  

z określeniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robót dodatkowych. Za roboty 

dodatkowe, Zamawiający uzna roboty nieobjęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, których 

wykonanie stało się konieczne do wykonania robót zamówienia podstawowego. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1..Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia, przed 

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

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

następujących formach:  

− pieniądzu, 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− 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. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 96 1090 1519 0000 0001 4916 1043 w PLN  Przebudowa drogi gminnej  

nr 160727 C Kolonia Łowiczek o dł. 684 m. 

5. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia oraz uznania za należycie wykonane. 

6. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 

nie przekraczającą 30 % zabezpieczenia. 
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7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływnie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody  

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający   

był obowiązany na podstawie ustawy; 

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

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

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

 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

"sądem zamówień publicznych". 

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

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 



Numer postępowania przetargowego: RRG.ZPF.271.13.2022 

 

 

                                          Specyfikacja Warunków Zamówienia Strona 29 z 31 

 

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

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIX. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bądkowo ul. Włocławska 82,  

87-704 Bądkowo. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bądkowo jest Pan Marek Powała adres  

e- mail: marek.powala@wp.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu   

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.ZPF.271.13.2022. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75  

i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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XXXI. Załączniki 

1 - Formularz oferty 

2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału oraz przesłanek wykluczenia  

w postępowaniu 

3 - Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia 

4 – Wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

5.1/5.2 Oświadczenie Wykonawcy /podmiotu udostępniającego zasoby/ o aktualności danych 

zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp 

6- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu ostatecznej decyzji 

administracyjnej 

7 - Wykaz osób 

8 – Wykaz robót 

9 - Projekt umowy 

10 – Dokumentacja projektowa  
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