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TRYB PODSTAWOWY 
(z możliwością prowadzenia negocjacji)  

art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp. 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

„Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników oraz 

niezbędnej infrastruktury na działkach o nr 172, 79/1 i 79/2” 

znak postępowania: 1/2021 

  
Nazwa Zamawiającego:  

 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” 
w Łomży 

 

 

NIP:     7181729859 

REGON:      45069659100000 

Adres:   ul. Wojska Polskiego 29A, 18-400 Łomża 
 
Zadanie będzie realizowane na rzecz: 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie 

 
 

Strona internetowa:      
https://www.sosedukator.pl/aktualnosci/przetargi-i-
zamowienia/ 

 

email:                      biuro@sosedukator.pl  oraz janowszczyzna.dyrektor@o2.pl 

tel.       tel. 85 711 15 25  

  
  
  Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
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Prowadzenie postępowania i składanie ofert następuje 
za pośrednictwem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna
/proceedings  

 
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania   

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z 
możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia  11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej ustawą/ustawą 
pzp/pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu 
negocjacji.   

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy Pzp.    

4. Adres strony internetowej, na której udostępniana będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://www.sosedukator.pl/aktualnosci/przetargi-i-zamowienia/ oraz na stronie: 
http://szkolajanowszczyzna.pl/ogloszenia/ (na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna/proceedings  jest link do dokumentacji 
postępowania) Godziny pracy: 8:00-15.00 od poniedziałku do piątku. 

  

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia   

  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego przejścia dla 
pieszych, chodników oraz niezbędnej infrastruktury na działkach o nr 172, 79/1 i 79/2”. Szkoła 
Podstawowa zlokalizowana jest w Janowszczyźnie 42, 16-100 Sokółka, województwo podlaskie.  

2. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem placu apelowego przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego 
przejścia dla pieszych, chodników oraz niezbędnej infrastruktury na działkach o nr 172, 79/1 i 
79/2. Zakres projektowanych robót drogowych obejmuje częściowe roboty rozbiórkowe 
(nawierzchni drogowych) oraz: 
1) budowę placu apelowego, 
2) budowę chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B; 
3) budowę chodnika po prawej stronie drogi powiatowej Nr 1296 B; 
4) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych; 
5) wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej. 
W zakresie projektowanej infrastruktury technicznej: 
1) Budowa zbiornika na nieczystości, 
2) Budowa doziemnej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
3) Budowa doziemnej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi 
4) Budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ. 
W stanie istniejącym, teren przeznaczony pod plac apelowy jest niezagospodarowany. Droga 
powiatowa nr 1296 B Podjanowszczyzna - Janowszczyzna - Jelenia Góra - Wysokie Laski – 
Planteczka w miejscu objętym opracowaniem posiada przekrój szlakowy, jezdnię o szerokości 5,5 
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m i obustronne pobocza gruntowe. Wykonanie placu apelowego służyć będzie celom 
dydaktycznym szkoły podstawowej. Projektowane rozwiązania zagospodarowania pasa drogowego 
drogi powiatowej, mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi, a 
w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000 - 7 roboty budowlane 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 

45112710-5- roboty w zakresie kształtowania terenów –mała architektura. 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych,  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,  

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,  

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych,  

4. Opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – 
Dokumentacja Projektowa, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne, należy przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszy 
sformułowanie ,,lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z 
zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą 
producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, 
eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, 
aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku 
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 



Strona 4 z 26  

  

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

6. Oferta powinna być opracowana na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji i ma 
obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i 
pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad 
robotami) przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

7. Rozliczanie inwestycji nastąpi zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę wynagrodzeniem 
ryczałtowym na podstawie dwóch faktur – częściowej oraz końcowej, według faktycznie 
wykonanych i odebranych robót budowlanych. 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe   

  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział na części spowodowałby nadmierne 
koszty wykonania zamówienia oraz poważne trudności w skoordynowaniu działań różnych 
Wykonawców co skutkowałoby nieprawidłową realizacją zamówienia. Ponadto podział zamówienia 
znacznie wydłużyłby realizację zamówienia.  
  

Rozdział 4. Informacja o dopuszczeniu lub wymogu złożenia oferty wariantowej  

  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

  

Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.  

214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.  

  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp.  

Rozdział 6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji  

1. Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert w zakresie 
kryterium oceny ofert. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, 
które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji 
Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych (art. 275 pkt 2) ustawy Pzp.  

3. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.  
4. Procedura przeprowadzenia negocjacji:  

1) w przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający 
poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:  
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  
b) których oferty zostały odrzucone,   
c) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
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2) 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 ofert;  

3) prowadzone negocjacje mają fakultatywny i 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;  

4) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz 
zaprosi ich do składania ofert dodatkowych;  

5) zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych Stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ będzie zawierać 
co najmniej :  

a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania;  

b) sposób i termin składania ofert dodatkowych (nie krótszy niż 5 dni) oraz język lub języki, 
w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert;  

6) 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;   

7) 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;   

8) 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;   

9) 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.  

Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) 
umowy. 

  

Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego  
  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie 
polskiej.   
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Rozdział 9. Wymagania, o których mowa w art. 95 pzp 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 
zm.).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie czynności bezpośrednio związanych z 
realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych 
wykonujących bezpośrednio roboty budowlane. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 
osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 
gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 95 
Ustawy Pzp.  

4. 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 osób wykonujących wskazane w ust 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:   

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę,  

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

d) 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.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
umową, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 2 czynności.   

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do osób/osoby wykonującej prace 
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec 
zmianie. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii 
Wykonawcy i jego podwykonawców. 

7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp. 

 

Rozdział 10. Informacja o podwykonawcach  

1. Zamawiający zgodnie z art. 462 i następne Ustawy pzp dopuszcza wykonanie części zamówienia 
przy udziale podwykonawców.   
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia.  

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania nazw Podwykonawców, jeżeli są 
znani na etapie składania oferty.  

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane i usługi, jeżeli są już znani na etapie składania oferty. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych i usług.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp i następne, 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.   

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.  

7. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to objęte 
przedmiotem zamówienia.  

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 
oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 
dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o dokonaniu 
rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegający fakturowaniu.  

  

Rozdział 11. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 
mowa w art. 131 ust. 2 pzp  

 
1. Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej.   
 

Rozdział 12. Warunki udziału w postępowaniu   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 
podstawie przesłanek określonych  w Rozdziale 13 i spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 112 ust. 2 pzp dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w 
zakresie spełnienia tego warunku.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań 
w zakresie spełnienia tego warunku.   

4) zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności 
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:  

a) należyte wykonanie robót w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 
minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł każda, za taki sam rodzaj Zamawiający 
uzna realizację robót w zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektów rekreacyjnych 
lub rekrecyjno – sensorycznych, sportowych lub terenów wokół szkół (np. place zabaw, 
boiska sportowe, siłownie plenerowe, parki itp.). 

Zamawiający uzna również za spełniony warunek wskazanych powyżej w przypadku 
wykazania się przez Wykonawcę należytym wykonaniem robót w okresie ostatnich 5 
(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwóch robót budowlanych o wartości 
minimum 100 000 zł brutto każda w zakresie wykonania obiektów typu parking, plac. 

 

b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do 
funkcji, jaka zostanie im powierzona tj:  osobami posiadającymi uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej 
funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:  

- konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej - minimum 1 osoba, - osoba skierowana do pełnienia 
tej funkcji winna posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną w 
zakresie zakresie budowy, przebudowy, remontu obiektów rekreacyjnych lub rekrecyjno 
– sensorycznych, sportowych lub terenów wokół szkół (np. place zabaw, boiska sportowe, 
siłownie plenerowe, parki itp.); obiektów typu parking, plac. 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 
minimum 1 osoba. 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców.  

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane 
warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy.   

4. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN 
Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu 
ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod 
następującym adresem: http://www.nbp.pl/.  
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Rozdział  13. Podstawy wykluczenia   

  
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie  

art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt  1 oraz pkt 4 ustawy pzp.  
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.   

  

Rozdział 14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych   

  

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodne ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.  

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:  

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

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 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, według Załącznika nr 6 do SWZ.  

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; 
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5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych.  

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.   

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 
do SWZ.  

10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 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;   
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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.  

11. 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, a także bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy.  

12. 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.  

13. 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.   

14. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.  

15. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby.  

16. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  
  

Rozdział  15. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej  
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1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami 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.   

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 14 ust. 4 pkt 3 SWZ - składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.  

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których powyżej, 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.  

4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy 
przed ich złożeniem.  

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

  

Rozdział 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. spółki cywilne, konsorcja)  
  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W  takim przypadku, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

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

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:  
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  
3) ustanowionego pełnomocnika oraz  
4) zakres jego umocowania.  

6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Jeżeli 
Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
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własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - 
mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.   

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.   

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 
których mowa w Rozdziale 12, Zamawiający będzie oceniał łącznie.  

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do 
SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

12. Wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.  

  

Rozdział 17. Wymagania dotyczące wadium  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział 18.  Termin związania ofertą  

  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni , to jest do dnia 5 września 2021 r.  
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

  

Rozdział 19. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami  

  

1. Informacje ogólne:  
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1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna/proceedings (w zakładce 
dedykowanej postępowaniu). Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora 
platformazakupowa.pl oraz na Profilu Nabywcy Zamawiającego. 

2) Zamawiający w zakresie pytań: 
a. technicznych związanych z działaniem systemu - prosi o kontakt z Centrum 

Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, 
cwk@platformazakupowa.pl. 

b. pozostałych technicznych – prosi o kontakt z Panem Bartłomiejem Żebrowskim 
- e-mail: bartlomiej.zebrowski@sosedukator.pl; 

c. merytorycznych – prosi o kontakt z Panem  Januszem Pawłowskim – Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym w Janowszczyźnie e-mail: 
janowszczyzna.dyrektor@o2.pl, 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie 
platformazakupowa.pl. 

4) Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty - do ilości 10 plików 
lub spakowanych folderów (pliki można spakować przy maksymalnej wielkości 150 MB. Przy 
dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po stronie 
serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika . 

5) Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 
zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. 
aktualnej przeglądarki, itp. 

6) W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc 
je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. 

7) 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 w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

8) 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. 

9) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej 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 w 
formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
Wykonawcy. 

10) 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.  

11) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 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, 
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d) 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. 

12) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna/proceedings dla tego 
Postępowania; 

13) 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 m.in. w 
art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14) 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.  

15) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie 
dostępnych formatach danych, tj. formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający 
nie przewiduje obsługi innych formatów plików. W przypadku zastosowania innego formatu 
Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej 
odrzucenie;  

16) Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy Pzp). 

17) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 
 

2. Złożenie oferty w postępowaniu:  
1) Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za 
pośrednictwem ,,Formularza składania ofert lub wniosku” dostępnego na 
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platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego. 
2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 
przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
3) Zgodnie z § 4. ust 1. 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 wymaga się, aby 
dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ 
dokumenty w postaci elektronicznej. 
5)  Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. 
6) Oferta oraz wymaganie oświadczenia i dokumenty składane elektronicznie muszą 
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i 
dokumentami, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio 
na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 
Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania). 
7) W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl 
Wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z pobranym 
plikiem XML na swoim komputerze. 
8) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

3. Zmiana i wycofanie oferty w postępowaniu: 
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek 

za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 
2) Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez 

zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy 
to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

3) Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający 
dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania 
ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 

4) Jeśli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to 
wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty. 

5) Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę 
(niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego 
potwierdzone: 
a)przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email 
podanym podczas pierwotnego składania oferty lub 
b) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę. 

6) Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku pkt 5 lit. a jest data 
potwierdzenie akcji przez kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę. 

7) Wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w 
postępowaniu. 

8) Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości 
zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

9) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty. 
 
 

4. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ:  
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1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści  SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert;   

2) jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert;   

3) w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ;   

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania;  

5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ;  

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ;   

7) w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie;   

8) Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
została udostępniona SWZ;   

9) informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu 
o zamówieniu;   

10) dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania;  

11) w przypadku gdy zmiana treści  SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia.  

12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

 

Rozdział 20. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składania 
oświadczeń i dokumentów (w zakresie nie uregulowanym w Rozdziale 19) 

  

1. Forma oferty.  
1) zgodnie z art. 63 ust. 2 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  

2. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy 

wówczas użyć formatu XAdES, jednak Zamawiający nie rekomenduje użycia podpisu 
zewnętrznego.  
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3. Podpisy.  
1) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby;   

2) upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 
oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.  

5. Informacje pozostałe:  
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SWZ;  
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski.  
9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 

dokumentów z Rozdziału 14 ust. 4.  
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów z rozdziału 14 ust. 4 pkt 4 SWZ - składa dokumenty z Rozdziału 15 
SWZ.  

11. UWAGA!!!!!! Wykonawca posługujący się podpisem zaufanym, powinien zadbać o to, żeby 
każdy podpisywany dokument w ramach prowadzonego Postępowania miał rozmiar mniejszy 
niż 10 MB (uwzględniając już złożony podpis zaufany).  
  

Rozdział 21. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

   

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/szkolajanowszczyzna/proceedings w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2021 roku, godz. 10:00.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:   
1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,  
2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SWZ,  
3) wybranie innej skrzynki odbiorczej na platformazakupowa.pl niż dla Zamawiającego. W 

takim traktuje się, że Zamawiający nie otrzymał oferty.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2021 roku, godz. 10:15, co oznacza, że w tym 

momencie nastąpi rozpoczęcie procedury otwarcia ofert. Otwarcie ofert nie jest jawne. W 
przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w na portalu platformazakupowa.pl i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.  



  

Strona 19 z 26  

  

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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;  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach lub 
kosztach zawartych w ofertach.  

  

Rozdział 22.  Opis sposobu obliczania ceny  

  

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, ale może podlegać negocjacji 
zgodnie z zapisami SWZ oraz Ustawą Pzp. 

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

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 
7. 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 2021 r. poz. 685 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 

8. 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. 
9. 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. 
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10. Cena ryczałtowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
  

Rozdział 23. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
  

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.   
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: cena oferty – 60 pkt., okres gwarancji i rękojmi 30 pkt, doświadczenie 
kierownika budowy – 10 pkt. 

3. Przy zastosowaniu tej metody dla każdej przyjętej oferty, zostanie opracowany wskaźnik oceny 
oferty mniejszy bądź równy 100 pkt. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa 
przetarg. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

4. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) dla kryterium ceny 

C= CN/COB x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
Gdzie: 

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 
 
2) dla kryterium gwarancja i rękojmia 

Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który będzie brał pod uwagę 
przy ocenie na 60 miesięcy (Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji). 
Minimalny okres to 36 miesięcy. Oferty, w których zostanie wskazany okres równy bądź 
dłuższy niż 60 miesiące otrzymają 30 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wzoru: 
G= GOB/GN x 30 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
Gdzie: 

G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
GN – najdłuższa zaoferowana gwarancja, spośród ofert badanych 
GOB – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej 
 
3) Dla kryterium doświadczenie kierownika budowy 

ocena ofert w kryterium „doświadczenie kierownika budowy" posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
lub drogowej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) oraz posiadającej doświadczenie na 
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych w 
zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektów rekreacyjnych, sportowych (np. place 
zabaw, boiska sportowe, siłownie plenerowe, parki itp.), 

nastąpi wg następującego sposobu: 
- 1 robota budowlana - 0 pkt 
- 2 roboty budowlane - 5 pkt 
- 3 roboty budowlane - 10 pkt 
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ilość i wartość robót, w realizacji których 
uczestniczył kierownik budowy lub kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlana lub drogowej. 
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Za kryterium „doświadczenie kierownika budowy " oferta może uzyskać maksymalną ilość 
10 punktów. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W przypadku nie podania w formularzu ofertowym doświadczenia kierownika budowy 
Zamawiający uzna, że Wykonawca składający ofertę oferuje osobę z minimalnym 
doświadczeniem. 

7. W przypadku nie podania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 
Wykonawca składający ofertę oferuje minimalny okres gwarancji. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 

Rozdział 24. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale 25 SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

 
Rozdział 25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny 
całkowitej brutto wskazanej 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 kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 
r. poz. 299). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
prowadzony w Banku Alior Bank S.A. Nr : 94 2490 0005 0000 4600 7836 6974, z dopiskiem 
"Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników oraz 
niezbędnej infrastruktury na działkach o nr 172, 79/1 i 79/2”. W przypadku wniesienia wadium 
w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 
w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 
potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 
nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży 
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

 
Rozdział 26. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

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

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 
2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie (lub odpowiednio – ofercie dodatkowej, jeśli taka zostanie złożona). 
3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

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

 
Rozdział 27. 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 
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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: Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży  reprezentowany przez 
Zarząd oraz w zakresie określonym prawem i statutem - pozostałe Władze Statutowe.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży jest Pan Bartłomiej Żebrowski  e-mail: 
bartlomiej.zebrowski@sosedukator.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 1/2021 pn.: 
"Wykonanie placu apelowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Janowszczyźnie, wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych, chodników oraz 
niezbędnej infrastruktury na działkach o nr 172, 79/1 i 79/2”.” prowadzonym w trybie 
podstawowym.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp.  

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 
10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku 
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te 
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako 
najkorzystniejsze.  

6. 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.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą wykorzystywane  do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania, stosowanie do art. 22 ust. 1 i 
4  RODO.  

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratorabniewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
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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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO          
przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 

i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

iii. 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; 

Rozdział 28. Inne informacje  

  

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział  29.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia  

  

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 Zamawiającemu odwołanie 
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli 
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zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. 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).  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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,  

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. 
zm.) 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 (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

 

Rozdział 21. Wykaz załączników do SWZ 

 
Załącznik nr 1  

 
Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3  Oświadczenie dotyczące przynależności 
lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  
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Załącznik nr 4  Zobowiązanie innego podmiotu do 
udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy  

Załącznik nr 5  Wykaz robót budowlanych  
Załącznik nr 6  Wykaz osób  
Załącznik nr 7  Wzór umowy  
Załącznik nr 8  
 
Załącznik nr 9  
 
 
 
Załącznik nr 10 
Załącznik nr 11 
 
 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - 
Dokumentacja projektowa  
Oświadczenie Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
o wykonaniu poszczególnych robót 
budowlanych, dostaw  lub usługi  
Zaproszenie do negocjacji (wzór)  
Zaproszenie do składania ofert 
dodatkowych (wzór) 
 
  

  
    
 
 
Zatwierdzam:  

  
 

Janusz Pawłowski  
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnym w Janowszczyźnie 

Janowszczyzna, dnia 22 lipca 2021 r. 


