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SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 

2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I; 1,640 km, tj. od km 0+000 do 

km 1+640 – etap II” – II postępowanie 

 

Znak sprawy: DUDiM.272.5.2022 

 

Zamawiający: Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie 

 
Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 

ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem: 

https;//miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Marcin Strych 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

w Aleksandrowie Kujawskim  

z/s w Odolionie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolion, 03 czerwca 2022 roku   
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, tel.: 54 282 27 45 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@zdp.aleksandrow.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zdp.aleksandrow.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.zdp.aleksandrow.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwane dalej także „pzp”. 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 

km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I; 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap 

II” – II postępowanie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają 

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte w Załączniku 

nr 4 do SWZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 

 

http://www.zdp.aleksandrow.pl/
http://www.zdp.aleksandrow.pl/
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V.I. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚĆIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

V.II. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE 

ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE 

ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, 

ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, 

KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU 

WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ 

MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

Zamówienie nie dzieli się na zadania (części). 

 

V.III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM 

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH 

SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

V.IV. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

V.V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU 

PRACY W OOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

V.VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 96 UST. 2 PKT. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie 

 

V.VII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 i 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
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V.VIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

V.IX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

V.X. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNYCH LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO 

WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW. 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po dokonaniu wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.  

 

VI. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

składania następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 
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2) wykazu osób, 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, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. 

 

VI.I. WYKONAWCA POSIADA KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO 

PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ LUB 

CZYNNOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 

 

VI.II. WYKONAWCA ZNAJDUJE SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ  

I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 

 

VI.III. WYKONAWCA POSIADA ZDOLNOŚĆ TECHNICZNĄ I ZAWODOWĄ. 

1. Wykonawca posiada zdolność techniczną 

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, co najmniej: min. dwie usługi w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej na budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi kategorii powiatowej lub wyższej  

o wartości równej lub wyższej niż 70 000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym 

Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia umożliwiającymi 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości to jest:  

- dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) do projektowania 

w specjalności właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. specjalności inżynieryjnej 

drogowej bez ograniczeń lub równoważne, 

- dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień  

w w/w specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

 z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.  

(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 
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kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1646). 

 

VI.IV. WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNEK W ZAKRESIE ZAKŁADÓW PRACY 

CHRONIONEJ ORAZ INNYCH WYKONAWCÓW 

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania: 176 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin wykonania jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. 

3. Najdłuższy termin wykonania zamówienia to 176 dni od daty podpisania umowy.  

4. Najkrótszy termin wykonania zamówienia to 120 dni od daty podpisania umowy. 

 

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

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

wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w Załączniku nr 4 do SWZ. 

2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

wykonawcą zawiera projekt umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

IX. 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 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

oraz  

3) poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.aleksandrow.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, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
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ich użyciu, zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie 

ePUAP. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

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

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

7. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania 

tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie 

potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego 

Zamawiającego.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 

być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz 

załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl. 

10. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe 

odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w 

dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 

2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415). 

mailto:zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
mailto:zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
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12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13. Zamawiający umieszcza na swojej stronie w zakładce prowadzonego postępowania link 

do postępowania z miniPortalu oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać 

również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ  

Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 

Zamawiający nie przewiduje od odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej. 

 

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w związku  

z toczącym się postępowaniem:   

Marcin Ziemecki, Rafał Sikorski, tel. 54 282 27 45, e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.  

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta  

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

mailto:zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
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4. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik  

z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

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 rekomenduje 

podpisanie jednym rodzajem podpisu). Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

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

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane  

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań  

w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 pzp.  

9. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami 

SWZ: 

a) Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,  

b) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

c) Zobowiązane innego podmiotu, o którym mowa w art. 125 ust. 5, zgodnie z Załącznikiem 

nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), 

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

e) 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; 



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22                       www.zdpodolion.rbip.mojregion.info                        sekretariat@zdp.aleksandrow.pl                       tel. 54 282 27 45 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

Strona 10 z 19 

 

f) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na postawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej - wzór oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 

złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem  

w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo  

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez 

upełnomocnionego. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie  

do dnia 13 czerwca 2022r., do godz. 10:00.  

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. 

Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej 

zmianie bądź́ wycofaniu oferty. 

8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

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

wycofać złożonej oferty. 

 

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2022r.,  o godzinie 10:30. 
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2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępniana stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania. 

 

XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 tj.: 

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 2010r. o sporcie; 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego; 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa; 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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; 
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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 dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie 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 2007r.  

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. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę, który podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4. tj.: 

- 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 procedur. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia 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 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  
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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 zgodnego z Załącznikiem nr 8 do SWZ; 

2) odpisu lub informacji 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. Podstawy wykluczenia, których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), [zwana dalej 

„ustawą”]. 

4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie pzp, wyklucza się: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r., poz. 217, z późn. 

zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 

lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

4.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy (4.1. 

SWZ). 

4.3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy (4.1. SWZ), zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub 

uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub 

dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek  

o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie 

przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia 
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zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4.4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału  

w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, 

przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. 

4.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy (4.1. SWZ), 

które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. 

4.6. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 (4.5. SWZ), nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 7 ust. 6 (4.5. SWZ), stanowią dochód budżetu 

państwa. 

4.7. Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej 

- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

Dodatkowo weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego 

podmiotu Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład 

takich metod weryfikacji można wskazać chociażby ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy 

Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny 

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz ogólnodostępne odpowiednie wykazy i listy wyżej 

wymienione. 

5. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,  

o których mowa w SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

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

stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 

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

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

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

miejsca po przecinku. 

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

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku 
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od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

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

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie 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. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oceny ofert:  

a) „Cena” – C;  

b) „Termin wykonania zamówienia” – T. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

 

Kryterium Waga (%) Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 

Cena 

 

60 % 

 

60 

Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------  x 60 

pkt 

Cena badanej oferty 
 

 

Termin wykonania zamówienia 

 

40% 

 

40 

120 dni – 40 punktów 

134 dni – 30 punktów 

148 dni – 20 punktów 

162 dni – 10 punktów 

176 dni – 0 punktów 

Zamawiający nie dopuszcza oferowania 

okresów pośrednich. 
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Razem 

 

100% 

 

100 

 

--------------------------------------------------- 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego 

wzoru:  

L = C + T 

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,  

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny 

oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego  

w tabeli powyżej.  

5. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według 

zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego 

przez Wykonawcę w formularzu oferty (Najdłuższy termin wykonania zamówienia to 176 dni, 

Najkrótszy termin wykonania zamówienia to 120 dni). 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
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4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postepowanie. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy.  

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zmówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego  

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  

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

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

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

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z siedzibą w Odolionie jest Pan Tomasz Suliński, e-mail: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl 

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 

sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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; 

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, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia; 

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

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

nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym  z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 

jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

przesłanek wykluczenia z postępowania, 

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy, 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, 

Załącznik nr 6 - Wykaz usług, 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia na postawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. 

 

 


