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§1 Zamawiający 

Nazwa: Powiat Szydłowiecki 

Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 

Telefon: (48) 617 70 00 

Fax: (48) 617 70 09 

Poczta elektroniczna: powiat@szydlowiecpowiat.pl  

Strona WWW: http://szydlowiecpowiat.pl/  

Numer NIP: 799-196-33-40 

Numer Regon: 670223215 

Skrytka ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka  

 

§2 Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z zapisami art. 275 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późniejszymi 

zmianami) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia w przedmiotowym postępowaniu negocjacji. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny 

(Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§3 Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa 

i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 

w Szydłowcu – Etap II”. Realizacja zadania stanowi kontynuację już rozpoczętego przedsięwzięcia.  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w kategorii robót budowlano – 

instalacyjnych: 

a) budowa bieżni okrężnej 2-torowej o nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowo-

gumowej o długości ok 80 m; 

b) budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej o długości całkowitej 

rozbiegu 53 m; 

c) budowa rzutni do pchnięcia kulą na płycie wewnątrz bieżni okrężnej; 

d) remont - modernizacja istniejących trybun boiska polegająca na czyszczeniu siedzisk, dokonaniu 

niezbędnych napraw, reprofilacji, wykonaniu podlewek i powłok ochronnych;  

e) wykonanie robót towarzyszących takich jak: wycinka drzew, rozbiórki, utwardzenie terenu, 

rekultywacja terenu, prace pomocnicze i uporządkowanie terenu. 

3. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz  

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter 

ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie 

w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku 

do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB. 
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5. Wymagania w zakresie elektromobilności: 

Wyłoniony Wykonawca (oraz podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zobowiązany jest 

realizować przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami w zakresie 

elektromobilności: 

1) zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.) Zamawiający zleci 

wykonywanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Wykonawcy, którego udział 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zamówienia publicznego wynosić będzie co najmniej 

10%, z uwzględnieniem ewentualnych zmian powyższej ustawy, polegających na zmianie 

wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym; 

2) przy obliczaniu procentowego limitu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, o których mowa w pkt 1) należy uwzględnić zaokrąglenie do pełnych jednostek 

(sztuk) zgodnie z zasadami określonymi w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z tym przepisem wskaźnik poniżej 0,5 

zaokrągla się w dół, a wskaźnik 0,5 i powyżej w górę.  

Przykład: W przypadku wykonawcy, który do realizacji przedmiotowego zamówienia będzie 

użytkował jeden pojazd, wskaźnik wyniesie 0,1 pojazdu (1 x 10% = 0,1). Wskaźnik 0,1 po 

zaokrągleniu w dół da nam zero. W takim przypadku nie zaktualizuje się obowiązek określony w 

art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Przykład: W przypadku wykonawcy, który do realizacji przedmiotowego zamówienia będzie 

użytkował pięć pojazdów, wskaźnik wyniesie 0,5 pojazdu (5 x 10% = 0,5). Wskaźnik 0,5 po 

zaokrągleniu w górę da nam jeden (1 pojazd). W takim przypadku zaktualizuje się obowiązek 

określony w art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

3) przez pojazdy elektryczne, o których mowa w pkt 1) rozumie się pojazdy samochodowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. 

pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h z 

wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu wyłącznie energię elektryczną 

akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; 

4) przez pojazdy napędzane gazem ziemnym, o których mowa w pkt 1) rozumie się pojazdy 

samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (tj. pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 

przekraczającą 25 km/h z wyłączeniem ciągników rolniczych), wykorzystujące do napędu 

sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu 

oraz posiadający: 

a) silnik jednopaliwowy albo  

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze 

średnim wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie 

zużywa wyłącznie oleju napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie 

olejem napędowym w innym trybie pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny 

występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą homologowany jest pojazd albo, w 

przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik benzyny 

silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów. 

6. Kody CPV:  

a) Główny: 45000000-7 Roboty budowlane 

b) Dodatkowy: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

sportowymi. 
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§4 Informacja o zamówieniach podobnych. Podział na części. Oferty wariantowe. Inne wymogi 

ustawowe. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 

(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp), Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 30% wartości szacowanego 

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co 

zamówienie podstawowe, w szczególności obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 

związane z tworzeniem (budową) infrastruktury sportowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub obowiązku sprawdzenia przez Wykonawcę 

dokumentacji niezbędnej do realizacji postępowania.  

5. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

składających się na zamówienie. 

6. Zamawiający przewiduje n/w wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie 

umowy  o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonywanie prac fizycznych 

przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-

montażowe objęte zakresem zamówienia. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).  

2) Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące wskazane wyżej czynności. Osoby, których 

dotyczy ww. obowiązek będą zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia.   

3) Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.  

a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego 

oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności 

zgodnie z punktem d). W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów 

pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie.   

b) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca 

zobowiązany będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej imienne oświadczenia o 

spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na postawie umowy o pracę.  

c) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być 

spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.   

d) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do 

zrealizowania w/w czynności.   

e) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a), b), d) będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o 



 

5/19 

 

pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym 

do swz projekcie (wzorze) umowy.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania przedmiotowych środków dowodowych. 

 

§5 Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: od dnia podpisania umowy (około 15.11.2022 

roku) do dnia 24.12.2022 roku. 

 

§6 Informacja na temat podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 ustawy 

pzp 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 poniżej, 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy pzp, 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy pzp, 

4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

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

Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w 

ust. 1. 

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

udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 110 i 111 ustawy pzp. 

 

§7 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  

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

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 1 do swz). 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych 

przepisów: 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku 

odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznik 1 do swz). 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w 

walucie obcej – równowartość 150.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia 

informacji). 

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

A.  w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez 
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Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 1 podobne zamówienie, tj. 

wykonał roboty budowlano – instalacyjne związane z budową/przebudową 

/rozbudową/remontem obiektów budowlanych, o wartości brutto równej minimum 

300.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. 

B.  W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające 

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych; 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z 

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1117).  

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 

w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.  

4. 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 usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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.      

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

ust. 1, oraz, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w § 6 powyżej.  

5) 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. 

6) 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. 

 

§8 Wykaz wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu 

wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6, 

Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania wg. załącznika nr 1 do swz oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. 

załącznika nr 2 do swz. 

1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
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oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj1.  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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; 

2) zaświadczenie 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 ustawy, 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; 

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - potwierdzających spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu określonego w §7 ust. 1 pkt. 3) swz; 

5) wykaz (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do swz) 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 (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do 

SWZ), 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 - potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

określonego w §7 ust. 1 pkt. 4) ppkt. A swz; 

                                                           
1 Szczegółowe wymagania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

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

zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).   
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6) wykaz (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do swz) skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

określonego w §7 ust. 1 pkt. 4) ppkt. B swz. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w §8 ust 2 pkt 1) zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, o których mowa w tym paragrafie, lub odpisu albo informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

których mowa w §8 ust. 2 pkt 3) - 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. 

2) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2, pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

6. 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 ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru. 

1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 8, zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy. 
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9. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 

należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie 

pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70 ustawy2  

 

§9 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.  

Skrócona instrukcja przygotowania i wysłania oferty z użyciem podpisu zaufanego. 

1. Skrócona instrukcja złożenia oferty w postępowaniu z użyciem podpisu zaufanego została opisana w 

pkt 2-5 poniżej. Wszystkie wymagania odnośnie korzystania z Miniportalu zostały zawarte w 

Instrukcji opublikowanej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

2. Należy spakować wszystkie dokumenty składające się na ofertę.  

3. Następnie, skompresowany plik należy podpisać podpisem zaufanym tj. z wykorzystaniem ePUAP-

u na stronie: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER  

4. Po odszukaniu przedmiotowego postępowania na Miniportalu, za pomocą przycisku „Wybierz pliki 

do szyfrowania” – należy zaszyfrować wcześniej podpisany epuap-em spakowany plik, a następnie 

wysłać podpisany i zaszyfrowany spakowany plik, po zalogowaniu się do swojej skrzynki ePUAP – 

poprzez stronę ePUAP zatytułowaną „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępną pod linkiem:  

https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsF

ormName=Wniosek  

5. Wiadomość w ramach ePUAP zawierającą załączony podpisany, zaszyfrowany i spakowany plik nie 

musi być ponownie podpisywana podpisem zaufanym. 

Pełna informacja 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: 

powiat@szydlowiecpowiat.pl  

7. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne. 

8. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu. Mechanizm 

szyfrowania jest udostępniony dla wykonawców  na Miniportalu. 

9. 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 z 

Zamawiającym. 

                                                           

2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=ZlozenieZmianaWycofanie&xFormsFormName=Wniosek
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:powiat@szydlowiecpowiat.pl
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10. 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.  

11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

13. W przypadku żądania potwierdzenia faktu przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2020.344) t.j. z dnia 03.03.2020 roku każda 

ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

14. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się znakiem 

sprawy określonym na karcie tytułowej swz. 

15. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta, lub jej uzupełnienie), wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 

do komunikacji) lub poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl  

16. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

 składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w ust. 15 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu wskazanym w przypisie do §8 ust. 13. 

17. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

pptx, .rtf, .txt. .xps, .jpg, .png.,.odt. .ods, .odp, .xls, .csv, .zip., rar., 7zip.3  

18. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści swz używając form i 

sposobów wskazanych w pkt. 16 powyżej. 

19. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynie do Zamawiającego nie później niż 4 przed 

upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści swz 

wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono swz. 

20. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści swz, w 

takim przypadku informację o terminie zebrania oraz informację z przebiegu zebrania, Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

21. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści swz będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1177&x=2  

w zakładce przynależnej temu postępowaniu. 

                                                           
3 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2, z 

uwzględnieniem charakteru postpowania i żądanych informacji, do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający 

dopuszcza również inne formaty wskazane w Rozporządzeniu,. 

mailto:powiat@szydlowiecpowiat.pl
https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=1177&x=2
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22.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ustępie 19 powyżej. 

 

§10 Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

§11 Termin związania ofertą 

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą trwa do 19 listopada 2022 roku. 

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

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 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, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 

którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

§12 Opis sposobu przygotowania i składania ofert  

1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach wskazanych w §9 ust. 15, z zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. W/w dokumenty i oświadczenia 

winny być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego 

lub podpisu osobistego.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych w §9 ust. 15 

lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie przywołanej w §9 ust. 11.  

3. 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 złożone w osobnym pliku pn. „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie informacji, które nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

będzie traktowane jako bezskuteczne. 

4. 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. 

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

ani wycofać złożonej oferty. 
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6. Wykonawca może samodzielnie lub jako członek konsorcjum złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej 

niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej swz, w języku 

polskim. 

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. 

Pliki składające się na ofertę winny być odpowiednio oznaczone, ułatwiające identyfikację ich 

zawartości. 

9. Do oferty należy dołączyć wymagane swz załączniki. W odniesieniu do dokumentów wskazanych 

§8 ust. 2 Wykonawca winien poczekać na wezwanie Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 

należy dołączyć do pliku oferty. 

11. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu 

rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej notarialnie. Dokumenty te winny być podpisane elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym odpowiednio przez mocodawcę lub notariusza. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

13. Jeżeli Wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w §8, w formie dokumentu 

elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem 

oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega 

wykonawca, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców. Oświadczenie podmiotu trzeciego musi 

być dokumentem elektronicznym podpisanym za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.  

14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej 

przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii 

dokumentu za zgodność z oryginałem.  

15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, lub przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

16. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz wskazać ich nazwy (firmy).  

17. Na ofertę składają się: 
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1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do swz. 

2) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem 

potwierdzającym odstęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 – jeżeli ma zastosowanie. 

3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma 

zastosowanie. 

4) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w 

ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie. 

5) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma 

zastosowanie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w druku formularzu ofertowego 

(załącznik nr 3 do swz).  

 

§13 Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2022 roku do godziny 09.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 roku o godzinie 11.00. 

3. Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu. 

4. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

odczytane podczas sesji otwarcia ofert. 

 

§14 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa obejmuje 

wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu 

przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego 

ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

2. Cenę należy obliczyć: 

a) podając cenę netto, 

b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT, 

c) obliczając wysokość podatku VAT, 

d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT. 

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 

4. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Całkowita maksymalna cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona 

liczbowo i słownie oraz podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Podana cena brutto jest brana przy ocenie najkorzystniej oferty cenowej. 

7. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

8. 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 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

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

obowiązek rozliczyć. 

 

§15 Badanie ofert 

1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dni wezwie Wykonawcę, który 
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przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. Art. 274 ustawy pzp stosuje się. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy pzp. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie 

oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem 

art. 223 ust. 2 pzp. 

 

§ 16 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

- najniższa cena - waga 60 % 

- okres gwarancji - waga 40 % 

2.  Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

a) Najniższa cena – x1: 

Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie 

mniej, obliczone według wzoru: 

x1 = 60,0100min 
i

imum

Cena

Cena
 

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty 

 

b) Okres gwarancji – x2: 

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje wydłużenia 

minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy). Maksymalną ilość punktów otrzyma 

oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji (do 60 miesięcy). 

Punkty w pozostałych ofertach będą  obliczone według wzoru: 

x2 =
max

100 0,40bG

G
   

gdzie: Gb – ilość miesięcy gwarancji  w danej ofercie 

 Gmax – maksymalne wydłużenie gwarancji (do 60 m-cy) 
 

Okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy jest niezgodny z treścią postanowień swz, co oznacza, że oferta 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp 

 

Ilość punktów, która zostanie przyznana każdej niepodlegającej odrzuceniu ofercie zostanie 

wyliczona ze wzoru: 

x = x1 + x2 

Uwagi: 

a) Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 

ilość punktów w bilansie w/w kryteriów. 

b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

§17 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 5% wartości brutto oferty. 
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2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w art. 450 ustawy pzp. Zabezpieczenie będzie służyło ewentualnemu pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

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

ustawy pzp. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 93 

1240 5732 1111 0010 1736 3825 w PKO S.A. O/Szydłowiec - tytuł przelewu: „Znak sprawy: 

RI.272.103.2022”. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie wniesionej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa powyżej. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionej wartości w terminie 30 dni od 

daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała 

kwota w wysokości 30% będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§18 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do swz. 

2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 454-455 ustawy oraz postanowień projektu umowy.  

3. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

 

§19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. 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; 

(3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był 

do tego obowiązany. 

2. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy pzp. 

 

§20 Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujmy, że:  

a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Powiat Szydłowiecki z siedzibą 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, reprezentowany przez Zarząd Powiatu. 

b) Administratorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest 

Inspektor Danych Osobowych – Pan Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl adres pocztowy: 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przywołanego na karcie 

tytułowej.  

Cel i podstawa przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w 

toczącym się postępowaniu, w celu zawarcia oraz realizacji umowy, jak również w celu ewentualnego 

dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz spełniania obowiązków prawnych związanych min. z 

obowiązkami podatkowymi oraz udostępnianiem informacji publicznej. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp), rozporządzeniem 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, a także przepisy podatkowe, 

przepisy o rachunkowości oraz przepisy o archiwizacji; 

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

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które uznaje się min: kontakt z 

oferentami lub osobami wskazanymi przez oferenta do kontaktu, weryfikacja oferentów w 

rejestrach publicznych, ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

Rodzaj i kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora 

W ramach postępowania Administrator przetwarza dane, które mogą dotyczyć: 

a. osób fizycznych działających w imieniu własnym,  

b. pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników, podwykonawców lub 

reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne, ubiegających się o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub będących podwykonawcami takich podmiotów, 

c. innych osób, których dane zostały wskazane w złożonych dokumentach. 

Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-

mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w ramach 

postępowania (np. posiadane doświadczenie lub uprawnienia, tytuł zawodowy, wykształcenie). 

Źródło pozyskania danych 

Dane osobowe mogą być pozyskiwane: 

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

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

c. od innych podmiotów, np. które wskazują dane osobowe w treści przekazywanych dokumentów 

i ofert. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest jednoczenie wymogiem ustawowym, 

określonym w przepisach ustawy Pzp, warunkującym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 

18 oraz art. 74 ustawy Pzp,  

b. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak 

również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;  

c. ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty i osoby świadczące usługi niezbędne do 

realizacji zadań przez Zamawiającego, w tym organizację poczty elektronicznej, usługi 

informatyczne, pocztowe i kurierskie. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 79 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

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

projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres 

wskazany w dokumentach programów operacyjnych oraz w zawieranych umowach o dofinansowanie.  

Dane dla celów archiwalnych będą przechowywane przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązujące u Zamawiającego w tym 

zakresie wewnętrzne uregulowania. 

Prawa osoby, której dane dotyczą. 

Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - w 

przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może zażądać wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych – przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem, że zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

4) 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: 

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

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy 

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

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie 

będą poddawane profilowaniu. 
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Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

poza EOG. 

 

§ 21 Załączniki do swz: 

1) Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 

2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału. 

3) Załącznik nr 3 - wzór formularza oferty. 

4) Załącznik nr 4 - wzór wykazu posiadanego doświadczenia. 

5) Załącznik nr 5 - wzór wykazu osób. 

6) Załącznik nr 6 - wzór umowy. 

7) Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

8) Załącznik nr 8 - dokumentacja techniczna. 

9) Załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10) Załącznik nr 10 - przedmiar robót. 
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