
str. 1 
1/2022/ZP 

Zamawiający 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

ul. Pocztowa 2; 59-920 Bogatynia 

tel. 75 77 32 206 

 

Regon: 231210709                                                                                     
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy, na Dostawę materiałów branży budowlanej, 

materiałów branży elektrycznej, materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej, małej 

architektury, stolarki okiennej i drzwiowej, zieleni do budowy Targowiska miejskiego                         

w Bogatyni  prowadzonego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. 
 
 
 

Termin złożenia ofert:  06.06.2022r do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 06.06.2022r godz. 12.00 
 
 
 
 

Zatwierdził: p.o. Dyrektora MZGK – Patryk Stefaniak 

 
 
 
 
 
 
 

 

Specyfikacja zawiera 23 ponumerowane  strony 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

ul. Pocztowa 2 

59-920 Bogatynia 

e-mail:zamowienia@mzgkbogatynia.pl 

adres strony internetowej: https://www.mzgkbogatynia.pl 

 

 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znajdować się będą na stronie 

internetowej: 

http://miniportal.uzp.gov.pl 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art.132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) zwane dalej ustawą Pzp. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 

względem Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów branży budowlanej, materiałów 

branży elektrycznej, materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej, stolarki okiennej i 

drzwiowej, małej architektury oraz zieleni zgodnie ze Szczegółowym opisem 

przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i na warunkach 

określonych w SWZ. 

Zamówienie zostało podzielone na części: 

1.1. Część I Zamówienia – sukcesywna dostawa materiałów branży budowanej 

spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do SWZ; 

1.2.  Część II Zamówienia – sukcesywna dostawa materiałów branży elektrycznej 

spełniających wymagania określone w załączniku nr 2a do SWZ; 

1.3. Część III Zamówienia – sukcesywna dostawa materiałów branży hydraulicznej            

i sanitarnej spełniających wymagania określone w załączniku nr 2b do SWZ; 

https://www.mzgkbogatynia.pl/
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1.4. Część IV Zamówienia – dostawa stolarki okiennej i drzwiowej spełniających 

wymagania określone w załączniku nr 2c do SWZ; 

1.5. Część V Zamówienia – dostawa małej architektury spełniających wymagania 

określone w załączniku nr 2d do SWZ; 

1.6. Część VI Zamówienia – dostawa zieleni spełniających wymagania określone w 

załączniku nr 2e do SWZ; 

1.7. Część VII Zamówienia – sukcesywna dostawa materiałów sypkich spełniających 

wymagania określone w załączniku nr 2f do SWZ; 

1.8. Część VIII Zamówienia – sukcesywna dostawa  betonu spełniającego wymagania 

określone w załączniku nr 2g do SWZ; 

 

2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień                           

i oznaczony kodami CPV: 

 

Część I: 

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne. 

44111000-1 – Materiały budowlane, 

44190000-8 – Różne materiały, budowlane, 

 

Część II: 

31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie, 

31600000-2 – Sprzęt i aparatura elektryczna, 

31682000-0 – Wyroby elektryczne, 

 

Część III: 

43328100-9 – Urządzenia hydrauliczne, 

44411000-4 – Wyroby sanitarne, 

 

Część IV: 

4422100-5 - okna, drzwi i podobne elementy, 

 

Część V: 

43325000-7 – mała architektura 

 

Część VI – zieleń 

03451000 – rośliny 

03451300 – krzewy 

03452000 - drzewa 

 

Część VII – materiały sypkie 

14210000-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 

 

Część VIII – Beton 

4411400-2 - Beton 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały 

oferowany asortyment. 

7. Ogólne zasady równoważności 

I. Opis ogólny rozwiązań równoważnych 

1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa  

w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 

2. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis 

przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w nim towarzyszy 

wyraz „lub równoważne".  

3. W przypadku, gdy w specyfikacji warunków zamówienia zostały użyte znaki towarowe, 

oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, 

których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia 

lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje 

wszystkie etykiety potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania 

określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej 

etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 

przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile 

dany wykonawca udowodni, że dostawy, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

5. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez  

tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami  

lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert  

lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty 

wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także 

inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 

przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań  

z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie 

może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem że dany Wykonawca 

udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert lub 

wymagania związane z realizacją zamówienia. 

 

 

 

II. Opis szczegółowy rozwiązań równoważnych 
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1. Celem niniejszego postępowania jest realizacja dostaw o określonej  

w SWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot 

zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić  

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, 

pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej 

występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się  

do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o 

charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która 

nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ     

i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń 

równoważnych w stosunku do określonych w SWZ, przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się 

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę. Przez ofertę równoważną 

należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, 

wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem 

„parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku  

z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o 

innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych 

właściwościach i funkcjonalności niż określone w SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).  

3. Jeśli specyfikacja nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne 

przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, przez 

odniesienie się w kolejności preferencji do: 

1) Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 

2) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie; 

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 

europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm), 

4) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 

dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art 13 i art 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 

98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE 

L 316 z 14.11.2012, str. 12); 

5) norm międzynarodowych; 

6) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 

technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności                                   

i bezpieczeństwa; innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 

organizacje normalizacyjne 

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
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europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.j. 

5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art 

30 ust. 5 ustawy musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez 

Zamawiającego. 

 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek, rozładunek, ważenie oraz 

transport przy użyciu środków Wykonawcy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

9. Dostarczone materiały budowlane powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

norm oraz powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych, które Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić na każdą prośbę Zamawiającego.  

10. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane dostawy. Podane 

wielkości zamówienia dla poszczególnych części są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista 

ilość zamówionych materiałów zależna będzie od potrzeb Zamawiającego wynikających z 

warunków procesu budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź 

zwiększenia ilości zamówionych materiałów z zastrzeżeniem, iż minimalna zakres 

zamówienia, jaki Zamawiający zobowiązuje się zrealizować, wynosi 80% podanych w SWZ 

szacunkowych ilości. Wykonawcy nie przysługują z tytułu dostarczenia mniejszej ilości 

materiałów jakiekolwiek roszczenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest rozładować materiały budowlane w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, bądź pracownika przez niego wskazanego.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów 

budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy materiałów, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c,2d, 2e, 2f, 2g do 

SWZ. Wykonawca za dostarczone materiały budowlane, które nie spełniają wymagań 

określonych w SWZ nie może żądać zapłaty. W przypadku dostarczenia materiałów 

budowlanych, które nie spełniają określonych norm (np. frakcji), Wykonawca odbierze 

dostarczone materiały na własny koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz 

dostarczy na własny koszt materiały budowlane spełniające warunki określone w SWZ.  

13. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom z tym, że 

zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona 

podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są mu wiadome 

na tym etapie).  

14. Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki transportu do warunków terenowych, 

możliwości przejazdu na każdej z dróg. Przy doborze środka transportu Wykonawca winien 

uwzględnić konieczność rozładunku przywiezionych materiałów budowlanych.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
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Od dnia następnego po dniu podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. włącznie. Dostawa 

poszczególnych partii materiałów będzie się odbywała na zlecenie Zamawiającego, 

określającego zakres asortymentu oraz ilości – w zależności od bieżących potrzeb, wg 

następujących zasad dotyczących terminów dostaw. 

Część I – do 2 tygodni od zawarcia umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na 

terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część II - do 2 tygodni od zawarcia umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na 

terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część III – do 2 tygodni od zawarcia umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce 

na terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część IV – do 6 tygodni  od zawarcia umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce 

na terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część V -  do 2 tygodni od zawarcia umowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce na 

terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część VI – do 2 tygodni od złożenia zamówienia we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce na terenie Gminy Bogatynia. 

 

Część VII - Dostawy realizowane będą sukcesywnie, tj. zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego, określanych co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia przez 

Zamawiającego w terminie 1 tygodnia,  liczonym od czasu złożenia zamówienia we 

wskazane każdorazowo miejsce na terenie gminy Bogatynia. 

 

Część VIII -  Dostawy realizowane będą sukcesywnie, tj. zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego, określanych co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia przez 

Zamawiającego w terminie 1 tygodnia,  liczonym od czasu złożenia zamówienia we 

wskazane każdorazowo miejsce na terenie gminy Bogatynia. 

 

 

 

VI. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

Nie dotyczy. 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału                    

w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ - oraz 

dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt 10 w zakresie jakim dotyczą Wykonawcę.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
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potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 

1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby.  

Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu 

o udzie-lenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają 

prawidłowe. 

 

Wraz z ofertą Wykonawca składa również Oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Nr 833/2014 oraz art. 

7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ).  

 

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: 

 a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 275),                 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ);  

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,  

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się                             

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż                  

6 miesięcy przed jej złożeniem; 

 c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie 

podstawy wykluczenia z postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3, 5 i 6 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), (załącznik nr 8 

do SWZ);  

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 
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podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności;  

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz                   z zaświadczeniem 

albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 

że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków                   o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie                  w sprawie spłat 

tych należności;  

f) 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;  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:  

  1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 7 ppkt 2 lit b) SWZ 

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo,                     

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. b) SWZ;  

       2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. d) SWZ, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. e) SWZ, 

lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 lit. f) SWZ - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,              że: 

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej             z 

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

UWAGA! Dokument, o którym mowa w ppkt 3. 1) powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty,                          o 

których mowa w ppkt 3. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem.  

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3.1) i 3.2) powyżej, lub gdy 

dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków,  o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości 
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lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju,                

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów                   

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy o których mowa w 

uwadze powyżej w zakresie wystawienia dokumentu stosuje się. 

 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                         

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia; 

 5.  Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

6.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                           w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

8.       W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza    

          terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej –   

          składa dokument wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub  

          siedzibę.  

9.   Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

10. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń                           

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania                        

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                          

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

 



str. 12 
1/2022/ZP 

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy, dla części I, II, III, IV,V,VI, VII.VIII określone zostały w 

załączniku nr 6 do SWZ. 

 

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. W postępowaniu o udzielenia zamówienia komunikacja między Zamawiającym            

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

 

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl 

2) skrzynki ePUAP :   /mzgkbogatynia2/SkrytkaESP 
 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy 

Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się ich datę przekazania na ePUAP. 

5. 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 Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do 

komunikacji, jako załączniki. 

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1. Edyta Włos – Stulińska – sprawy formalno- prawne                                                           

e-mail:estulinska@mzgkbogatynia.pl 

 

 

XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia jej złożenia do dnia 01.08.2022r. 

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

związania z 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 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania z ofertą. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA 

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każdą 

z części. Jeżeli Wykonawca złoży na jedną część więcej niż jedną ofertę, zostaną one 

wszystkie odrzucone.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej w formacie 

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

elektronicznym, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 

3. Pod pojęciem oferty rozumie się komplet następujących plików: Formularz ofertowy 

oraz arkusz cenowy. 

4. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

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. 



str. 14 
1/2022/ZP 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez 

nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji 

do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na 

ofertę. Dopuszcza się spakowanie wszystkich dokumentów                        a następnie 

ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

UWAGA!! 

Ww. podpisem należy opatrzyć wszystkie pliki oferty (lub tzw. „paczkę” plików) – 

wykorzystanie jedynie opcji „Podpisz i wyślij” systemu ePUAP podczas przesyłania 

oferty do Zamawiającego nie zostanie uznane jako podpisanie oferty i złożona w ten 

sposób oferta zostanie odrzucona. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                        

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

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 1993 r.                

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 zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie                          

z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.  

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). − dla 

dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES; − dokumenty w 

formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

10. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja -2021.01.20.pdf  

11. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór  

stanowi załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja%20-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja%20-2021.01.20.pdf
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nie korzysta z  przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,                       w treści oferty 

należy zamieścić  wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym. Integralną 

częścią formularza ofertowego jest arkusz cenowy dla każdej części stanowiący załącznik 

nr 3,3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g do SWZ. 

12. Do oferty należy dołączyć:  

a) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy Prawo  

zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału                    

w postepowaniu (JEDZ) stanowi załącznik 4 do SWZ. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) składa 

każdy z Wykonawców. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych 

podmiotów – zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby (JEDZ);  

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli 

wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 

c) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się                       

o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);  

d) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 

do SWZ); 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 10 do SWZ); – jeżeli 

dotyczy Wykonawcy. 

f) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

5k Rozporządzenia Nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 9 do SWZ). 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z zapisami w pkt 13 ppkt 6 SWZ.                W 

przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne                           

z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

      13. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału   

            w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 
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14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, musi być złożone w oryginale w takiej samej   

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, 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, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Powyższa regulacja dotyczy również 

zobowiązania podmiotu trzeciego i oświadczenia o którym mowa ppkt. 10c. 

15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 

16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki udziału 

w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części 

są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części.  

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 

06.06.2022r  do godz: 10.00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

 

XV. OTWARCIE OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022r o godz. 12.00 

2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

3. Otwarcie ofert następuje zgodnie z art. 222.1 ustawy Pzp. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach; 
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6. W przypadku 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 postępowania. 

 

XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 

 

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie: 

1. art. 108 ust. 1  

2. art. 109 ust. 1 punkty: 

1)Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku,                    

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4)Wykonawca 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; 

3. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach             w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022). 

W celu weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt. XVI ppkt 2                 

i 3 Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu na podstawie przywołanych przepisów, które stanowi Załącznik nr 9 

do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie takie 

powinni złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, 

podmioty udostępniające zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 Ustawy Pzp, 

na które przypada ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający informuje, że 

dokona weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również w oparciu o dokumenty 
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rejestrowe poszczególnych podmiotów (w tym CEIDG, KRS) oraz informacje               

z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do tego rejestru, o ile możliwe będzie uzyskanie tych dokumentów 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                              w 

szczególności rejestrów publicznych, o których mowa w art. 127 Ustawy Pzp. W 

przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych                      i 

ogólnodostępnych baz danych, nie będzie możliwe, Zamawiający wezwie 

wykonawcę do ich przedłożenia. Zamawiający będzie dokonywał również 

weryfikacji list, o których mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                     i 

Rozporządzenie UE. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się                      o 

udzielenia zamówienia (np. w formie spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim 

przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                                   

w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu                                

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

 

 

XVII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym wstępną cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia dla danej części. Cena ta winna stanowić sumę wartości z wypełnionego 

arkusza cenowego, składanego wraz z formularzem ofertowym. 

2. Przez wstępną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług                   

( Dz. U. 2019r. poz. 178). 

3. Wartość oferty brutto podana w formularzu ofertowym obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją umowy, z uwzględnieniem podatków od towarów i usług VAT, 

innych opłat i podatków oraz kosztów ponoszonych przez wykonawcę                   w 

związku z realizacją umowy. 

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

dwa miejsca po przecinku. 

5.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich (PLN).  

6. W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór 

jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. Informacja musi zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego 

obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która znajdzie się później na 

fakturze) oraz wskazanie wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku. 

Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć 

Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie. 
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7. 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 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). 

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

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający  dokona 
oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria wyboru (dla 
każdej z części):  
 
1) Cena ofertowa (brutto) (Kc)     - waga 60%; 
2) Termin dostawy (Kt)     - waga 40% 
 
1.1. Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
      (Cn) najniższa cena ofertowa brutto   
PKc =            ------------------------------------------------------      X  100 X waga 90% 
           (Cb) cena badanej oferty brutto  
gdzie: 
PKc  - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium 
Cn  - najniższa z oferowanych cen brutto 
Cb - cena brutto badanej oferty 
W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.   
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
1.2. Ocena punktowa w kryterium dotyczącym terminu dostawy dokonana zostanie zgodnie z 
poniższymi zasadami:  
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowany w ofercie termin dostawy 
poszczególnych partii materiałów, liczony od momentu otrzymania zlecenia od 
Zamawiającego. Punkty zostaną przyznane wg poniższego zestawienia 
  
  

TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ PUNKTÓW 

w dniu roboczym następnym po dniu 

zawarcia umowy/złożenia zmówienia (dla 

części VII i VIII) 

             od 2  do 4  dni roboczych              

20 pkt                         

40 pkt 

od 5 do  7 dni roboczych 

              od 8 dni i  powyżej  

10 pkt 

 0 pkt 
 
W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.   
 
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze terminu dostawy, Zamawiający uzna, 
iż zaoferował terminy podstawowe, wynikające z postanowień pkt. V SWZ i przyzna ofercie 0 
pkt.  
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2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej  
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów rozumianą jako sumę 
punktów przyznanych danej ofercie we wszystkich kryteriach oceny ofert).  
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze - 
tj. ofertę z niższą ceną 
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym  
w SWZ. 
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu,  
a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

 

XIX. 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 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

3.  Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, stanowiące 

załącznik nr  6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 

oferty.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

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

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.  

 

XX. 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: 
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a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, 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 opatrzone 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 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. 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. 
 
XXI. ZMIANY UMOWY 
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie 

art. 455, ust. 1, pkt 1: 

1.1. Zmiana ceny  - w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług 

Zamawiający przewiduje zmianę cen jednostkowych oraz całkowitej ceny ofertowej – przy 

zachowaniu wartości netto. 

1.2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w razie wystąpienia 

przypadków wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, strajki generalne  

lub lokalne, protesty mieszkańców z blokadą dróg),  

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

4) wystąpienia przejściowego braku na rynku elementów wchodzących w skład przedmiotu 

umowy, udokumentowanego przez Wykonawcę. 

1.3. Zmiana oferowanych elementów zamówienia w sytuacji wycofania z produkcji materiału 

znajdującego się w ofercie Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i 

wprowadzeniu zamiennika o tych samach lub lepszych właściwościach. Warunkiem zmiany 

umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność jest konieczność przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego materiału wraz 

oświadczeniem Wykonawcy o nazwie proponowanego zamiennika. Do dokumentów 

Wykonawca musi załączyć karty charakterystyki wraz z ceną jednostkową brutto, która nie 

może być wyższa niż cena jednostkowa brutto materiału wycofanego z produkcji;  

 

Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy. 
 

 
XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM  

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 
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„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 

Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Bogatyni, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 

68 411 40 00. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f 

Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna 

prawnego w celu realizacji zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

w Bogatyni. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione  

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż 

okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych  

z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji 

niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych 

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia 

skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest 

dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, 

będzie brak możliwości korzystania z usług wykonywanych przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wyniku niemożności podpisania Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

 

Załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g –   Formularz ofertowy dla każdej części osobno  

Załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g  – opis przedmiotu zamówienia  dla każdej 

części osobno  

Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g – arkusz cenowy dla każdej części osobno  

Załącznik nr 4 – WZÓR JEDZ – dotyczy wszystkich części.  

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zakresie wykonywania zamówienia przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy wszystkich 

części. 
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Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy. 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – dotyczy wszystkich części 

Załącznik Nr 8 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – dotyczy 

wszystkich części 

Załącznik Nr 9 i 9a - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia Nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego WZÓR – dotyczy wszystkich części (9 – 

Wykonawca, 9a – Podmiot udostępniający zasoby)" - Oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Nr 833/2014 oraz art. 7 

ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego WZÓR – dotyczy 

wszystkich części 

Załącznik Nr 10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (WZÓR) – dotyczy wszystkich 

części. 


