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Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  SP ZOZ w Braniewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu 
prowadzonym  w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  ( o wartości poniżej  5 350 000 Euro ).                                                                                             
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na  wykonanie robót budowlanych: 
1.  Budowa drogi pożarowej wraz z placem do zawracania i drogą manewrową oraz budowę kanalizacji deszczowej 

na terenie kompleksu wojskowego w Braniewie przy ul. Stefczyka 11, działki nr 118, 119, 122, Obr.0012 
Braniewo 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ  w Braniewie, ul. Stefczyka 11,  14-500 Braniewo 

              Tel.: 261315573  
              Faks: 261315573 
              e-mail: wsplbraniewo@wp.pl 
              REGON: 170774238 
              NIP: 581-14-87-023 

Adres strony internetowej: http://www.wspl-braniewo.pl/ 
Adres Elektroniczny Skrzynki Podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP:  WSPL_Braniewo/SkrytkaESP 

 
Znak Postępowania: WSPL/1/2022  
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
    (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia   

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 
poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

4. Ogłoszenie i SWZ udostępnione zostaną na stronie internetowej Zamawiającego http://www.wspl-braniewo.pl/od dnia 
publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia  jest zamówienie na  wykonanie robót budowlanych:  
Budowa drogi pożarowej wraz z placem do zawracania i drogą manewrową oraz budowę kanalizacji deszczowej na 
terenie kompleksu wojskowego w Braniewie przy ul. Stefczyka 11, działki nr 118, 119, 122, Obr.0012 Braniewo 
 
2.  CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
3. Zamówienie będzie realizowane w całości - załącznik nr 1 do SWZ. 
   Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie. Zadanie  samo w sobie stanowi całość i jest 
niepodzielne. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane całe zadanie. Oferty częściowe będą 
odrzucane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zadanie jest  niepodzielne, stanowią 
całość. Oferta nie spełniająca wymogów określonych przez zamawiającego w zakresie  całości zadania zostanie odrzucona. 
4. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia określają  załączniki do SWZ: 
Od załącznika Nr 6 do załącznika Nr 19 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
    
By sprawdzić miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem robót przed złożeniem oferty Wykonawca ma 
możliwość  dokonania wizji lokalnej  przyszłego terenu robót, a Zamawiający ją zaleca. Po uprzedniej informacji 
mailowej (wsplbraniewo@wp.pl) o chęci dokonania takiej wizji Zamawiający wyznaczy jej termin.  
 
  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



 
   Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 u.p.z.p. wymaga, aby przez cały okres realizacji robót budowlanych wykonawca 
lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby bezpośrednio świadczące roboty budowlane na terenie 
robót  udostępnianym przez Zamawiającego Wykonawcy o ile wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495). 
Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin 
wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do 
wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany zgłoszonych. Do pracowników podwykonawców zapisy o 
pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.  
Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zgodnie z treścią art. 462 ust. 2 u.p.z.p., 
zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz firmę (nazwę) i siedzibę (adres) podwykonawcy, o ile są już znani Wykonawcy na etapie składania 
ofert. W przypadku braku w/w informacji na etapie składania ofert Zamawiający wymaga zgodnie z treścią art. 462 ust 4 
pkt 1) u.p.z.p. przed przystąpieniem do wykonania zamówienia aby Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli podwykonawców.  Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 
108 i art. 109 ust 1 pkt 5), 7), 8)  u.p.z.p. do ujawnionych przez Wykonawcę podwykonawców.  
 W przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ust 2 u.p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy 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 udzielenia zamówienia. 
Zamawiający będzie badał czy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 i art. 109 u.p.z.p. do nowego 
podwykonawcy. Przepis art. 122 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 
 
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane:  
W okresie od 15.07.2022 do 12.11.2022  (120 dni)   
 
2.Miejscem wykonania Zamówienia jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Braniewo  ul. 

Stefczyka 11,  14-500 Braniewo. 
 

Uwaga. Zamawiający zastrzega prawo o odwołanie przetargu gdy nie zostanie 
podpisana umowa na dotację z MON !!! 

 
 
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1    

oraz 109 ust. 1 pkt 4,8,10 ustawy pzp.                                                                                                                                                       
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej jako:   
        Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą 

ubezpieczenia min 300.000,00 zł  
 
        Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z Wykonawców występujących 
wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą być ubezpieczeni w ramach jednej łącznej polisy z zastrzeżeniem, iż suma 
gwarancyjna ubezpieczenia polisy indywidualnej lub łącznej nie może być niższa od określonej w warunku udziału w 
postepowaniu. 

 
2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe: 
 
a) zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 robotami budowlanymi  których  zakres 
obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg  o wartości 
brutto zrealizowanych robót budowlanych min. 300 000 zł. 

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 5 ust 2  pkt 2 może 
spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
łącznie. 



 
 
 
3.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
    a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
    b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
    c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie, 
    d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub  

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

    e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 
przestępstwa, 

    f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

    g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 
art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

    h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

        – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
    2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

    3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

        opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

    4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
    5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski nie-zależnie od siebie; 

    6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

    7) w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami , którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

    8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 
dowodowych; 

    9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
6. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH  ŚRODKACH DOWODOWYCH 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp; w zakresie wskazanym    

w Załączniku nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu. 
2. W przypadku konsorcjum i polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu składa: 
   a) każdy ze wspólników konsorcjum - art. 125 ust. 4 Pzp oraz 
   b) każdy podmiot udostępniający - art. 125 ust. 5 Pzp. 
3. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy. 
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, podmiotowych środków dowodowych (jeśli 

dotyczy) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

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



  b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
5. Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 1, podlegają odrzuceniu na  

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” Pzp. 
6. Podmiotowe środki dowodowe obejmują: 
 a) 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 2020 r. poz. 
1076), 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 – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 
do SWZ 
b) Odpis  lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalność i 
Gospodarczej w zakresie art.109 ust 1 pkt 4 uPzp  sporządzonych nie wcześniej ni 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
c) Dokument potwierdzający że wykonawca zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 robotami budowlanymi 
których  zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu 
budynku  w szczególności wykonanie robót remontowo budowlanych, robót instalacyjnych obejmujących wykonanie 
instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,  o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych min. 300 000,00 zł  
d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności z sumą ubezpieczenia min 300.000,00 zł  
 
7. INFORMACJE O ŚRODKACH  KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy   
użyciu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: wsplbraniewo@wp.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
   Cezary Sokół – e-mail: czareksokol@o2.pl, wsplbraniewo@wp.pl 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4. 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 
systemu e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. 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. 

7. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest w „Liście wszystkich postępowań” na Platformie 
https://ezamowienia.gov.pl/ 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 
składanie oświadczeń, wniosków (poza złożeniem oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez https://ezamowienia.gov.pl/. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP lub nr  postępowania). 

9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany powyżej adres email Zamawiającego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 poz. 2415). 

10. Zamawiający  nie przewiduje  sposobu  komunikowania się z Wykonawcami  w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ 

 
 
8. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  08.07.2022r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp 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 prze-dłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, 
którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej 
zgody na wybór jego oferty. 

5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
3.  Na ofertę składają się następujące dokumenty 
-  Formularz ofertowy   przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1do SWZ. (wszystkie ceny w 

formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT).  
-  Wykonany przez Wykonawcę Szczegółowy  kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 
         Sporządzając kosztorys ofertowy należy: 
         -  zachować podstawy wyceny, 
         -  zachować kolejność i ilość pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, 
         - wypełnić również zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny, które stanowią integralną  część kosztorysu 

ofertowego, 
         -  w podliczeniu kosztorysu przedstawić stawkę r-g, narzuty i VAT. 

Oferta, której treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Dlatego wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące zapisów SWZ 
należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie zapytań do SWZ.                                                                                       

 
4. Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach (lub w takiej formie), zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SWZ. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (formularz oferty wraz kosztorysem ofertowym) oraz oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym 
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być 
wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – 
podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lu-tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.) Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 
r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.653, z późn.zm.) 

5. Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w 

załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), w szczególności: pdf, .docx, .rtf, 
.xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 
dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip. 

8. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz 
szczegółowego kosztorysu ofertowego. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

 
9.1.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
1. Podmiotowe środki dowodowe - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, którego wzór określa załącznik 

nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

2.  pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika 
do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3.  zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 
 
 
4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 



 
a) 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 2020 r. poz. 
1076), 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 – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 
4 do SWZ 

   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

 
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z sumą ubezpieczenia min 300.000,00 zł  
 
   Uwaga:: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie 

konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia winien 
posiadać każdy w wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być 
niższa niż  300.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma 
gwarancyjna nie może być niższa od kwoty, o której mowa powyżej. 

 
c)  Dokument potwierdzający ze Wykonawca zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 roboty  budowlane 
których  zakres obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu 
dróg o wartości brutto zrealizowanych robót budowlanych min. 300 000,00 zł 

 
d) Odpis  lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalność i  

Gospodarczej w zakresie art.109 ust 1 pkt 4 uPzp  sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

  
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a) 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 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
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 nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne 
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
e) zreorganizował personel, 
f) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów, 
h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów. 
8. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 15, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 15, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę 

 
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na https://ezamowienia.gov.pl/. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 
przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na https://ezamowienia.gov.pl/, w szczegółach danego postępowania. 
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://ezamowienia.gov.pl/. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 



12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
https://ezamowienia.gov.pl/.  
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na https://ezamowienia.gov.pl/. 

13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
Oferta złożona po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

14. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, 
zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w 
dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli 
Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że 
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.). Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 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), zwanym dalej 
„rozporządzeniem ws. środków komunikacji elektronicznej”: W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w 
postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

15. Do Oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny z wymaganiami 
określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku 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 poz. 2452), lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws. środków komunikacji 
elektronicznej, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), 
postanowieniami Pzp oraz SWZ. 

16. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: W przypadku gdy dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument. 

17. Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej:  
W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

18. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej: Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2, dokonuje w przypadku: 1) 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 2) może dokonać również notariusz. 

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w 
postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu 
do oryginału. 

20. W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

21. W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 17, 
dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2) notariusz. 

23. Zgodnie z § 8 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, w przypadku przekazywania w postępowaniu 
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

24. W przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego 
dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej). 

25. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 20, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę 
wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 



zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność 
wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia ws. Środków komunikacji elektronicznej). 

26. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

27. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 1) są utrwalone w sposób 
umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w 
szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 3) umożliwiają prezentację treści w postaci 
papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do 
treści i kontekstu zapisanych informacji. 

 
10. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej) i udostępnionego również na https://ezamowienia.gov.pl/ 
Termin składania ofert: do dnia:  23.06.2022r. do godz. 11:00. 
 
11. TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.06.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach i parametrach technicznych  zawartych w ofertach. 
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 
1. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).  
2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres 
przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym.  
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. z 
uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) .  
4. Jeżeli złożono ofertę, 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 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dla celów stosowania 
kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. ust. 1 ustawy Pzp, 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.  
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 
wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 
składowych. 
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:  
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 
5 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.  
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  
8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej 
oferty.  



9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.  
 
13. OPIS KRYTERIÓW WRAZ  Z WAGAMI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
 

         W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio 
wagi procentowe:  
1) Cena (C) - 80% (80 pkt),  
2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (G) – 20% (20 pkt),  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów 
przyznanych w poszczególnych kryteriach, o których mowa w ust.1 

2. W kryterium „Cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący 
sposób:  
 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio 
mniej punktów według wzoru:  
 
C = (Cmin / Cx) x 80  
gdzie:  
C = liczba punktów za kryterium „Cena”,  
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,  
Cx = cena oferty badanej  
 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie, które będzie polegało na:  
1) odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po 

przecinku,  
2) zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była 

większa lub równa 5.  
 

3. W kryterium „Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia(G)”, Zamawiający przydzieli każdej badanej 
ofercie odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób: 

a)  3 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 0 punktów (minimalny  wymagany przez 
Zamawiającego okres gwarancji) 
b)  4 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 10 punktów 
c)  5 lat gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 20 punktów. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w oparciu o 
wskazane kryteria. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.  

Podać długość okresu gwarancji w miesiącach  w formularzu ofertowym  - złącznik nr 1 do SWZ 
 
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Za ofertę najkorzystniejszą  uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wg wzoru: 
P = C + G 
gdzie: 
P – łączna liczba punktów 
C – punkty przyznane w kryterium  Cena 
G - punkty przyznane w kryterium okres  gwarancji 
 
 
14.WYBÓR WYKONAWCY ORAZ ZAWARCIE UMOWY 
 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w 
postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 
3. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.  
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 



albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
6. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  
7. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 10, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z 
ważnym interesem publicznym.  
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 
8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem 
umowy, winni dostarczyć Zamawiającemu: 1) w przypadku konsorcjum - umowę założenia konsorcjum, regulującą 
współpracę członków konsorcjum w realizacji przedmiotowego zamówienia,  
2) w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej (w części dotyczącej uprawnień wspólników) 
 
15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANY UMOWY 
 
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana  

umowa  ( załącznik nr 2 do SWZ ). 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 
Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 
a) zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów Stron wskazanych we wzorze umowy,  
b) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, powstania 
konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji, 
c) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron , 
d) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego 
zamówienia w wypadku: 
- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego 
wykonywanych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane błędem projektowym, który Wykonawca wykaże, a 
wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia, 
g) zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w szczególności w przypadku: 
- wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów 
projektowych, 
-  wykrycia instalacji, urządzeń l nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i 
gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy, a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w 
okresie powyżej 14 dni, co Wykonawca wykaże, 
- zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co 
obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za 
okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie 
stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, epidemii, 
-  zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, 
 
16. WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wysokość zabezpieczenia: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości umowy brutto. 
2. Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o  

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
3. .Zabezpieczenie w formie pieniężnej: Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przed zawarciem umowy. 

Zabezpieczenie powinno wpłacone przelewem na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
Rachunek bankowy Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpieczenie: : 10  1130  1189  0025  0145  8520  0001 

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna: Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach musi być przesłane  na 
adres wsplbraniewo@wp.pl co najmniej 2 dni przed dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy. 

Wymogi dotyczące zabezpieczenia:  



Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Z treści z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie nie pieniężnej winno wynikać bezwarunkowe, 

nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych naliczonych z tego tytułu - do wysokości zabezpieczenia,                                   

1) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być ważne przez okres od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie 
okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem pkt 3 

2) wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego 
bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie. 

3) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy 

4. Zwrot zabezpieczenia:  
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane (dzień podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy), 

2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
wad. 

 
18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
(WSPL SP ZOZ) adres: ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, tel.: 261315573 

2. Dane Inspektora ochrony danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w 
Braniewie , e-mail: , e-mail: iod@jgconsulting.net.pl, adres: ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, tel.: 515475588 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją 
niniejszej umowy.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z obowiązującym JRWA WSPL SP ZOZ w Braniewie. 

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 podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pan/Pani: 
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO, 
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* na podstawie art. 16 RODO, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną 
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
19. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY 
 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma  

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 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 oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 
Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.  

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 Krajowej Izby Odwoławczej.  
5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki  

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

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

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

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

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

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

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

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
    7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;  
    8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  
    9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  
    10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie 

przytoczonych okoliczności;  
    11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  
    12) wykaz załączników.  
8. Do odwołania dołącza się:  
      1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  
      2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;  
      3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.  
9. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:  
      a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
      b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli  

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).  
10. 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, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.  

11. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.  

12. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku  
polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania  

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

13. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci  
elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, 
wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.  

14. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

15. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519  
ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

 
20 INFORMACJE KOŃCOWE 
1.  Zamawiający nie przewiduje: 
- zawarcia umowy  ramowej,  
- składania ofert wariantowych 
- aukcji elektronicznej,  
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
-  prowadzenia rozliczeń w walutach obcych., 
-  zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2  ustawy PZP; 
- możliwości skorzystania z prawa opcji. 
2. zamawiający może odstąpić od  przetargu  gdy MON  nie podpisze umowy dotacyjnej przed podpisaniem umów z 
wykonawcą 



 
21. ZAŁĄCZNIKI 
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 
Załącznik nr 1    -  formularz  - cenowy  
Załącznik nr 2    -  wzór umowy  
Załącznik nr 3    -  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik nr 4    -  oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5    -  doświadczenie 
Załącznik nr 6    -  przedmiar robót sanitarnych 
Załącznik nr 7    -  przedmiar robót drogowych 
Załącznik nr 8    -  STWiRB  droga pożarowa 
Załącznik nr 9    -  projekt budowlano-wykonawczy 
Załącznik nr 10  -  plan sytuacyjny 
Załącznik nr 11  -  profil podłużny 
Załącznik nr 12  -  przekroje poprzeczne 
Załącznik nr 13  -  przekroje konstrukcyjne 
Załącznik nr 14  -  projekt zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 15  -  plan stałej organizacji ruchu 
Załącznik nr 16  -  opis stałej organizacji ruchu 
Załącznik nr 17  -  opinia geotechniczna 
Załącznik nr 18  -  metryka przejazdu drogowo-kolejowego 
Załącznik nr 19  -  załącznik do metryki przejazdu 


