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Znak sprawy: ZP.271.44.2021.R.G. 

S p e c y f i k a c j a  W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym opartym na 

wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129). 
 
 

1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: sekretariat@pinczow.com.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/   
 
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 44 000,00 zł. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 
pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1129) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, 
wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i aktów 
wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu. 
2.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji. 
UWAGA: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Złożenie 
oferty w formie pisemnej powoduje jej odrzucenie. 
Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej 
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal,uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov,pl/wps/portal 
oraz poczty elektronicznej  
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
e) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
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na ePUAP figurującą na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia jako data doręczenia. 
f) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu  

 
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1) 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: 
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-

400  Pińczów 
■ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem (iod@pinczow.com.pl) 
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych 
zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

■ 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; 
- 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. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
* 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 
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Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

2) Tajemnica przedsiębiorstwa. 

2.1. Zamawiający nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 
Art. 222. 
5. 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. 

 
2.3. Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji składanych przez 

wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić następujące warunki: 
 

2.3.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny być 
złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym pliku, dokumencie elektronicznym) i 
jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. Przykładowo: w nazwie pliku 
oznaczenie: TP, tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu 
oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie 
kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w którym zawarte są informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
2.3.2. Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym względzie normuje definicja 
tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 tj. z dnia 2020.10.3) 
 
Art. 11. 
2.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. 

 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
Pełnienie kompleksowego nadzoru nad zadaniem „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy 

Pińczów” – w zakresie wykonania ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów. 

 
Zamówienie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa 3 Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej. 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w 
zadaniem. 
3.2 Dokumentacja dotycząca zadania nad którym pełniony będzie nadzór dostępna jest na stronie internetowej 
Zamawiającego w zakładce przetargi archiwum. 
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3.3 Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy wykonywanie zadań pełnego nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333.ze 

zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i unii europejskiej zarządzanie procesem inwestycyjnym, 

który będzie obejmował w szczególności między innymi: 

3.3.1. organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 

3.3.2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

3.3.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, 

3.3.4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 

3.3.5. opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z 

założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania, 

3.3.6. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

3.3.7. udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 

3.3.8. potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także prowadzenie rozliczeń budowy, 

3.3.9. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w 

szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, 

3.3.10. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

3.3.11. kontrola terminowości wykonywania robót, 

3.3.12. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych, 

3.3.13. dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy 

od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność 

inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy, 

3.3.14. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie 

prac nieprawidłowościach, 

3.3.15. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, wizytowanie terenu budowy przez koordynatora  

3.3.16. udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz 

w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. 

Narady odbywać się będą przy udziale inspektorów nadzoru wszystkich branż, 

3.3.17. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz 

poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych 

w dokumentacji projektowej, 

3.3.18. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego, 

3.3.19. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji 

projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 

3.3.20. dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia 

dziennika budowy przez kierownika budowy, 
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3.3.21. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy 

certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, 

zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania 

końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

3.3.22. weryfikacja i akceptacja kart materiałowych 

3.4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji 

przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację zadania. 

3.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. Kopię polisy należy 

złożyć Zamawiającemu do 7 dni po podpisaniu umowy. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie 
przewiduje aukcii elektronicznej. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV. 

        71520000 – 9 usługi nadzoru budowlanego 

71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi  
71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją 
71521000-6 usługi nadzorowania placu budowy 
71700000-5 usługi nadzoru i kontroli 

 
9. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES RĘKOJMI. 

8.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. 

8.2 Wymagane terminy - rękojmi wynosi 24 miesięcy i gwarancji jakości minimum 24 miesiące. Okres rękojmi i 
gwarancji na wykonane prace rozpoczyna się od daty zakończenia usługi potwierdzonej bezusterkowym 
protokołem odbioru końcowego i biegną równocześnie.  

8.3 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach o 
których mowa w art. 95 ustawy. 

10. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi wymogami niniejszej SWZ, 

9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a 
wskazany wykonawca któregom oferta została najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 5 

dni od wezwania, przedłoży podmiotowe środki dowodowe wymagane w SWZ dokumenty w zakresie: 
9.2.1 braku podstaw do wykluczenia  
9.2.2 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
 

9.3 Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SWZ, wykluczenia z, 
załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący 
przesłanek wykluczenia z postępowania. 
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9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a] w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w 
bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca 
powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; 

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; 

c] Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
może wezwać Wykonawców w trybie art. 274 ust. 2 ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 
braku podstaw do wykluczenia; 

9.4.1 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów; 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; 

• Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług  wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dokumentacja została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy została 
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy; 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 
 
jedną usługę polegającą na kompleksowym nadzorze inwestorskim dotyczącym budowy lub 
przebudowy lub rozbudowy ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową o długości minimum 2 km. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 
 

a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 
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• jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie dróg oraz min. 3 letnią praktykę zawodową w 
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej - koordynator 

• jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; oraz min. 3 letnią praktykę zawodową w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej  ze 
wskazanych branż. 

 W stosunku do w/w osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że posiadają wymagane 
uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby 
nakłada Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 
dnia 17 kwietnia 2008r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest 
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w 
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby 
samorządu zawodowego. 

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

           Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

9.4.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

            Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

 

A. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu złożył wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 3 do SWZ).  

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego 
wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot: 
 

1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 
„A” składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. Podpisanie jednego oświadczenia przez wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 
będzie przez Zamawiającego uznane jako złożone prawidłowo. 

 
2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. „A”., także (dodatkowo) oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 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 (art. 118 ust 3 i 4). 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Oświadczenia o którym mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, w postaci 
elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania określono w niniejszej 
SWZ. 

a) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o 
udostępnieniu zasobów wskazujące na powyżej opisane okoliczności oraz na wezwanie Zamawiającego 
dokumenty o których mowa w pkt. 9.4. w odniesieniu do tych podmiotów. 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy i w 
tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 oraz 
przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę w zakresie podanej podstawy prawnej; odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej sporządzonej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy; 

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany 
dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub inne 
dokumenty potwierdzające, że wykonawca przed terminem złożenia ofert dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności. 

c) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne - wymagany dokument zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu złożenia ofert wykonawca 
dokonał płatności należnych składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

d) art. 108 ust. 1 pkt 5 – Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawców, którzy należąc do jednej grupy kapitałowej złożą odrębne oferty w postępowaniu - 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
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grupy kapitałowej. 
 
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111. 

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.4.4. c., zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 
mowa w pkt 9.4.4.b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

b) 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. 

9.5 Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

9.6 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, 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. 
Przepis ust. 2 stosuje się. 

9.4.6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do 
wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w 
terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

 
1.Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 
9.4.6. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  
 
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9.4.6., także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 
125 ust 5).  

4. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dla 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby. 

5. Oświadczenia o których mowa powyżej pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej, 
w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym.  
Szczegóły i wymagania określono w ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie.     
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                9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym: 

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 
2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców 
w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których 
mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 
9.4.4, 9.4.5 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie 
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

9.5.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z 
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117). 

9.6 Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zgodnie z art. 274 ust. 1 wezwie Wykonawcę którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych 
oświadczeniach. 

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się 
odnosi (np. zakończenie realizacji robót) 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do 
wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 - 9.4.6. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie (podwykonawcy) 
jest zobowiązany do: 

11.2. Określenia w złożonej ofercie (załącznik 2 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie 
realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 

11.2.1. Wynagrodzenie wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Zamawiający ureguluje po otrzymaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia. 

11.2.2. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437  ustawy PZP. 

11.2.3. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby 
ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na 
zasadach określony w SWZ jak dla wykonawcy) 

11.2.4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

11.2.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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11.2.6. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich zasobów. 

 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 
celu sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.4 Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. 
12.5 Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej o której mowa w art. 131 

ustawy. 
12.6 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
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13.1 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy zastrzec poprzez złożenie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) 

13.2 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
 

X 13.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Formularza oferty” - załącznik nr 1 SWZ.  
 

2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SWZ) 

4. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć 
pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

5. 
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu 
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt 1) do 5)”. (art. 118 ust.3 i 4). załącznik 9 oraz oświadczenia 
podmiotu załączniki 3 i 4 SWZ. 

6. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (druk własny) z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust.4) 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

8. Wadium 

X 13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie 
Zamawiającego 

1. 
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 
tych usług zgodnie z pkt 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SWZ 

2. 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt 9.4.2 b) - 

załącznik nr 6 SWZ 

X 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w 
odniesieniu do tych podmiotów, (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 ) 

4. 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 
9.4.4 

5. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 

6. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z opisem w 
pkt. 9.4.4. 

 



 

    

 

str. 13 

 

są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty e - mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w ROZPORZĄDZENIU 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.     

13.3 Pełnomocnictwa do podpisania oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we 
właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności 
dokumentem rejestracyjnym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
elektronicznym podpisem przez notariusza. 

13.4 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone 
w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

14.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 13 SWZ tj. oferty z wymaganymi 
załącznikami), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ.  

14.2 Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w 
postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w ustawie, albo przez podwykonawcę 
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem.  

14.3 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia lub tytułem postępowania. 

14.4 Zamawiający zaleca korzystanie z dedykowanych formularzy udostępnionych na miniPortalu (Formularz 
do komunikacji). Wysłanie dokumentów o których mowa powyżej w szczególności pytań związanych z 
prowadzonym postępowaniem przez miniPortal wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o 
przekazaniu wiadomości na adres e-mail sekretariat@pinczow.com.pl, (niedopełnienie tego obowiązku 
uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). 

   Powyższe ma na celu sprawne przeprowadzenie postępowania i brak możliwości wygenerowania oddzielnej 
skrzynki ePuap tylko do zamówień publicznych. 

Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę: 
➔  e’mail: sekretariat@pinczow.com.pl pojemność jednej wiadomości na skrzynce -  do 20 MB 
 
➔ e PUAP: https://epuap.gov,pl/wps/portal, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 
pomocą poczty elektronicznej. Za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający przesyła informacje dotyczące 
postępowania i wezwania do złożenia dokumentów. 
 

14.5 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email lub skrzynkę ePUAP. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

mailto:sekretariat@pinczow.com.pl
mailto:sekretariat@pinczow.com.pl
https://epuap.gov,pl/wps/portal
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie.     

14.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się pisemnie także poprzez przekazywanie 
dokumentów elektronicznych środkiem komunikacji elektronicznej. 

14.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15 Wskazanie osób uprawnionych do udzielania informacji dotyczących zamówienia: 

- w zakresie procedury udzielania zamówienia: 

1. Urszula Sroka – Kurek  Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych  

2. Renata Grabiwoda - Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych 

3. Edyta Pawlusek – Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej – przedmiot zamówienia.                                                 
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00. W ramach informacji 
telefonicznych Zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SWZ, 
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do 
prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną 
odpowiedź.  

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą od dnia 22.07.2021r. do dnia 20.08.2021r. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 

wadium w kwocie: 500,00 PLN.  

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A, 

numer rachunku 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810. W tytule przelewu należy podać:  

Wadium do postępowania: inspektor nadzoru – ścieżki rowerowe. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).  

6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno 

zawierać następujące elementy:  

1) nazwę dającego gwarancję wykonawcy, beneficjenta gwarancji - zamawiającego, gwaranta/poręczyciela oraz 

wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10; 

28-400 Pińczów 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,  

3) kwotę gwarancji/poręczenia,  

4) termin ważności gwarancji/poręczenia,  

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 7.  

18. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o 
którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 
ustawy Pzp. 

18 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
18.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: 

18.1.1. pieniądzu; 
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18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.1.3. gwarancjach bankowych; 

18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 
ust. 2 ustawy. 

18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z 
zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy 

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości 
złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 
30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

19.1 Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

19.2  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych w szczególności: .doc, ,docx lub pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę 
należy złożyć w oryginale. 

19.3 W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonych w SWZ. 
19.4 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 

określonych w SWZ 
19.5 Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 13 w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Szczegóły i wymagania określono w 
ROZPORZĄDZENIU 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.     

19.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej 
na miniPortalu 

19.7 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

19.8 Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE 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 (Dz.U.2017.2247 tj. z dnia 2017.12.05). Zamawiający nie 
dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: .com; .exe; .bat.; msi. 

19.9 W przypadku podpisania dokumenty elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu 
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wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1 Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 19 SWZ, w terminie 22.07.2021r.do godz. 10:00 
21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Pińczowie w dniu 
22.07.2021r.o godz. 12:00. 

21.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1  Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za cały przedmiot zamówienia. W cenie należy również 
uwzględnić wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualne upusty i rabaty. W 
cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z dodatkowymi usługami, które są punktowane w kryteriach 
oceny ofert. 

22.2  W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z dodatkowymi usługami, które są punktowane w 
kryteriach oceny ofert. 

22.3 Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą  o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług którą miałby obowiązek rozliczyć.  

22.5  W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy: 

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego 
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego  
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku 
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 

ofert na podstawie kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1 Cena brutto 60 pkt  

2 Czas stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego 40 pkt  

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów jest sumą powyższych składników, 
więc oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.  
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22.7 W ustawowym terminie (art.274 ust.1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych.  
23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (art.253 ust 1) Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

23.1  Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

23.2  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
23.3 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.4  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
powyżej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

23.5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 
 

l.p
. 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
- Cb - cena oferty badanej 
- 60 wskaźnik stały 

60% 60 pkt. 

2 

Czas stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego: 
 
•  wykonawca stawi się na budowie w czasie powyżej 48 godzin od 
wezwania Zamawiającego.  
Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
 
•   wykonawca stawi się na budowie od 24 do 48 godzin od wezwania 
Zamawiającego. Wykonawca otrzyma 20 pkt. 
 
• wykonawca stawi się na budowie w czasie poniżej 24 godzin od 
wezwania Zamawiającego.  
Wykonawca otrzyma 40 pkt. 
 
•Informację podajemy w formularzu ofertowym. 
 
Zamawiający będzie weryfikował zadeklarowany czas stawienia się na 
budowie w trakcie realizacji inwestycji. Za przekroczenie czasu podanego w 
ofercie naliczana będzie Wykonawcy kara zgodnie z umową. 
Czas reakcji Zamawiający liczy od godziny powiadomienia Wykonawcy o 
konieczności stawienia się na budowie.  

40% 40 pkt 

 
Całkowita liczba punktów będzie sumą punktów w powyższych kryteriach. 
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23.5.1 Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek 
(ważne na dzień otwarcia ofert), 

23.4.2. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 

23.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 
zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

23.7 Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i 
oświadczenia / informacje. 

24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy  

Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. 

Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy P.z.p., przewiduje również 
możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  

1. Zmiany terminu realizacji, w przypadku:  

1) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron; 

3) uzasadnionych zmian w zakresie przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 
25.1 Określa wzór umowy załącznik nr 7 do SWZ. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

26.1. 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. 

26.2. 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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

26.3.  Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. 
26.4.  Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona 

oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. 
W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski 
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. 

26.5. Odwołanie przysługuje na: 
1) 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; 
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2) 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; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

26.6.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
26.7.  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. 
26.8.  Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

26.9.  Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty 

elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego 

osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, 

ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym 
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy; 
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na 

poparcie przytoczonych okoliczności; 
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 
12) wykaz załączników. 

26.10. Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; 
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

26.11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości. 

26.12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. 
26.13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

26.14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

26.15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 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, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

26.16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 
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jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

26.17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystępuje. 

26.18. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

26.19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

26.20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 
523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

 
Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji SIWZ 
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Załącznik nr 6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

   Załącznik nr 7 Wzór umowy  
   Załącznik nr 8 Wykaz usług 
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