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Specyfikacja warunków zamówienia 

 

Dla postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne pod nazwą: 

 

 

„ ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW 

DROGOWYCH” 

 

      Nr postępowania: LUKS/02/2022 

 

 

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 

Podstawa prawna –ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)        

       Zatwierdzam: 

      ................................................... 
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Specyfikacja 
niniejsza 
zawiera:  
L.p.  

 
 
Oznaczenie Części  

 
 
Nazwa Części  

1  CZĘŚĆ I  SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)  
2  CZĘŚĆ II  SWZ II  – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

A) materiały drogowe -  zamówienie podstawowe  
B) materiały drogowe - zamówienie objęte prawem opcji 

3  CZĘŚĆ III  SWZ III – Projektowane Postanowienia Umowy  
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I (IDW) 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o. 

ul. Nad Strugą 8  

63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68, 

http://www.luks-sroda.pl 

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku 

NIP: 786-00-07-442, Regon: 630965758. 

strona internetowa prowadzonego postępowania: 

http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

adres poczty elektronicznej: przetargi@luks-sroda.pl 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Zamawiającego: LuksESP 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia 

(dalej „SWZ”). 

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@luks-sroda.pl
http://www.luks-sroda.pl/bip/lista-postepowan-przetargowych
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

4.INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 
 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów drogowych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Główny kod CPV: 44111000-1   (materiały budowlane) 

Dodatkowe kody CPV: 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni 

drogowych) 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne ( w zależności od potrzeb zamawiającego ) 

dostarczenie i wyładunek materiałów drogowych w ilości, terminie i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu średzkiego, 

a w szczególności: 

a) zakup następujących materiałów drogowych:  

– krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22x100 

- krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 

- obrzeże betonowe 8x30x100 szare 

- obrzeże betonowe 6x20x100 szare 

- płyta betonowa ażurowa 40x60x10 szara 

- kostka betonowa brukowa 6cm cegła szara fazowana i bez fazy 
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- kostka betonowa brukowa 8cm cegła szara fazowana i bez fazy  

- kostka betonowa brukowa 6cm behaton szara fazowana i bez fazy 

- kostka betonowa brukowa 8cm behaton szara fazowana i bez fazy 

- kostka betonowa brukowa 6cm cegła kolor fazowana i bez fazy 

- kostka betonowa brukowa 8cm cegła kolor fazowana i bez fazy 

- kostka betonowa brukowa 6cm behaton kolor fazowana i bez fazy 

- kostka betonowa brukowa 8cm behaton kolor fazowana i bez fazy 

- płytka betonowa żółta ostrzegawcza 35x35 

- krawężnik polimerobetonowy 43x35 

b) dostawę materiałów drogowych pojazdem umożliwiającym 

bezpośredni wyładunek materiałów drogowych na wskazanym przez 

Zamawiającego terenie budowy (teren powiatu średzkiego ).  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ część II A i SWZ 

część II B.  

3.3. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych określił 

maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w SWZ  

część II „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i obejmuje cały 

asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, 

korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) 

oraz zamówienie objęte prawem opcji. 

3.4. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy przed 

dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, 

oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 

3.5. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości 

(zamówienie podstawowe) określone zostały w SWZ część II A, ilości 

maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo 

opcji) określone zostały w SWZ cześć II B.  

3.6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 
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Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem 

Zamawiającego. 

3.7. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy 

wykorzystane zostaną ilości z zamówienia podstawowego w okresie nie 

przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa. 

3.8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw materiałów 

drogowych objętych prawem opcji, w wielkości wskazanej przez 

Zamawiającego. 

3.9. Dostawy materiałów drogowych zamawiane w ramach realizacji prawa 

opcji realizowane będą na takich samych warunkach jak dostawy objęte 

zamówieniem podstawowym. 

3.10. Cena jednostkowa materiałów drogowych zamawianych w ramach prawa 

opcji będzie identyczna jak cena w zamówieniu podstawowym. 

3.11. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie 

wnosi przedpłat.  

3.12. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur 

wystawianych w formie elektronicznej tzw. e-faktur.   

 

4. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 

Ilekroć w niniejszej SWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim 

przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Ilekroć w niniejszej SWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  
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Za równoważne uznaje się dostawy spełniające parametry określone w normie wskazanej 

przez Zamawiającego. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWDZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących część III SWZ. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w sposób i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących 

część III SWZ. 

 

8. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJA O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Informacje ogólne 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

mailto:przetargi@luks-sroda.pl
mailto:przetargi@luks-sroda.pl


SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – „ Zakup i dostawa materiałów drogowych ” 

 

8/31 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

2. Złożenie oferty 

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

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona może być 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913 z późn.zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 2 do IDW, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 
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7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego  

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 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. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków) 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt 2 „Złożenie oferty”), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetargi@luks-sroda.pl 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w podpunkcie 

2 powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 

oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

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

4. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022 r., o godzinie 11:00. 

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

mailto:przetargi@luks-sroda.pl
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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. 

9. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W 

INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU 

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

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy. 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: 

Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

29.04.2022 r. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

4. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP. 

5. Kompletna oferta winna zawierać: 



SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – „ Zakup i dostawa materiałów drogowych ” 

 

11/31 

1) Formularz ofertowy; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej podpisane 

certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty 

względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, 

chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków. wraz ze 

złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z 

ofertą; 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Części I (IDW) SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Dokumenty te należy 

wypełnić elektronicznie. 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2022 r. do godz. 10:00. 

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

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców  
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na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913 z późn.zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 2 do IDW, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę. 

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

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

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

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

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

ani wycofać złożonej oferty. 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2022 r., o godzinie 11:00 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania 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. 

15. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

 b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego 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 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na  
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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 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

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

zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po 

przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się 

podania jednostek w tysięcznych częściach złoty). 

3. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie 

na potrzeby oceny i porównania ofert. 

4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 

obowiązującej na dzień składania ofert. 

5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia 

wynikające z Projektu umowy załączonego do SWZ stanowią podstawę do obliczenia ceny 

łącznej wynikającej z oferty. 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny 

ofert: 

Cena (C) – 60% 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego (T) - 40% 
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Lp Kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów, jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena ( C ) 60 60 

2. Termin wykonania dostawy zamówienia 

podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego (T) 

40 40 

 

 

2. Zasady punktacji w kryterium: 

1) Kryterium „Cena” (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, 

oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów 

proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru 

Pi (C) = (Cmin/Ci)*60 pkt 

gdzie: 

Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci - cena oferty badanej "i" 

 

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 

zaoferowaną cenę brutto. 

 

2) Kryterium „Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego " (T) 

Oceniany zostanie termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, zadeklarowany przez Wykonawcę w 

„Formularzu oferty”, który nie może być dłuższy niż 72 godziny . 

Za  termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego, Wykonawcy zostaną przyznane punkty w 

następujący sposób: 

− termin realizacji do 24 godzin od zgłoszenia – 40 punktów 

− termin realizacji do 48 godzin od zgłoszenia  – 20 punktów 

− termin realizacji do 72 godzin od zgłoszenia – 0 punktów 
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Minimalny termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego na przedmiot umowy wynosi do 24 godzin a 

maksymalny termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego na przedmiot umowy wynosi do 72 godzin. 

Wykonawca winien zaproponować w Formularzu ofertowym jeden z następujących 

terminów wykonania dostawy: do 24 godzin, do 48 godzin, do 72 godzin. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego krótszy niż 24 godziny do oceny ofert 

w kryterium „ termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego”, zostanie przyjęty termin do 24 godzin od 

zgłoszenia, czyli minimalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. 

W przypadku nie wskazania  terminu wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego w Formularzy ofertowym 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin wykonania dostawy w maksymalnym 

wymiarze wymaganym w SWZ (tzn. do 72 godzin) - Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w 

kryterium „termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego ” 

3. Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu wszystkich 

zawartych w SWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryterium „Ceny”, „ Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego ”. Oferta, która otrzyma największą łączną 

ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie PZP oraz SWZ i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 

dokumentach zamówienia.  
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

18. INFORMACJE O FORMANOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

577 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopełnienie 

wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się przez Wykonawcę od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawierają  Projektowane Postanowienia Umowy 

stanowiące Część III SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem 

podanych w Projekcie umowy warunków ich wprowadzenia. 

 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 

podpisem zaufanym.  

4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie przysługuje na:  

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

 3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

   7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

 jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

 elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

 podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

 określony w pkt 1  

   8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie  

   zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 5 dni od 

         dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów   

         zamówienia na stronie internetowej.  
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9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie: 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.  

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

„Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

21. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 

PRZEWIDUJE 

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

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie przewiduje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający odstępuje 

od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie przewiduje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający odstępuje 

od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie przewiduje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający odstępuje 

od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie przewiduje warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający odstępuje 

od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

22. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA ICH ZŁOŻENIA 

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

23. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych  

24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

25. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ. LUB 

MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU 

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 

Nie dotyczy. 

26. 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 ani nie wymaga 

składania ofert wariantowych. 

27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

Nie dotyczy. 

28. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 

PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE 

TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje.  

29. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW O KTÓRYCH MOWA ART. 94 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE 

WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

30. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, W TYM KWOTA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZWIDUJE 

OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

31. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

32. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE 

MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB 

SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

33. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

34. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów. 

35.  KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań. 

36. MAKYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

37. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 230 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

38. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY W 

SYTUACJI O KTÓREJ MOWA W ART. 93 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

39. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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 40. KLAUZULA INFOMACYJNA RODO 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne 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 Lider Usług Komunalno – 

Samorządowych Sp. z o.o; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. 

z o.o. jest Pani Paulina Lewińska-Sarna , kontakt mailowy: iod@tmp.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zakup i dostawa 

materiałów drogowych, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości 

przeprowadzenia negocjacji; 

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

zostanie dokumentacja postępowania oraz osoby zajmujące się przeprowadzaniem 

procedury przetargowej; 

5) 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; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

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

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

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

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

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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



SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – „ Zakup i dostawa materiałów drogowych ” 

 

24/31 

− 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. 

 

41. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ I (IDW) 

L.p. Oznaczenie 
załącznika 

Nazwa załącznika 

1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełniania 
warunków udziału w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 Identyfikator postępowania 
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Załącznik nr 1 do IDW 

FORMULARZ OFERTY 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                         LUKS/02/2022 

 

Zadanie pn. Zakup i dostawa materiałów drogowych  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o. 

ul. Nad Strugą 8 

63-000 Środa Wielkopolska 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

 

Lp. Nazwa(y) wykonawcy (ów) Adres (y) wykonawcy (ów) 

 

 

  

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Adres skrzynki ePUAP  

 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego za cenę : 

netto:...................................PLN 

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….) 

plus należny podatek VAT 

co daje kwotę brutto: .................................... PLN  

(słownie:……………………………………………………………………..……………….………………………………………) 
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2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji za cenę : 

netto: ...................................PLN 

(słownie:……………………………………………………………………………………….………………………………….) 

plus należny podatek VAT 

co daje kwotę brutto: ................................... PLN  

(słownie:………………………………………………………………..…………………………………………………………) 

 

 

3) Szczegółowa oferta cenowa: 

 

 

                                               Zamówienie podstawowe                                                        

Lp Nazwa JM Ilość w 
podstawie 

[szt] 

Cena 
jednostk

owa 
netto      
[PLN] 

Wartość 
netto (ilość 

x cena 
jednostkow
a)    [PLN] 

Wartość brutto     
[PLN] 

1 2 3 
4 5 6 

1. Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22x100 szt 1,00       

2. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 szt 1,00       

3. Obrzeże betonowe 8x30x100 szare mb 1,00       

4. Obrzeże betonowe 6x20x100 szare mb 1,00       

5. Płyta betonowa ażurowa 40x60x10 szara m2 1,00       

6. Kostka betonowa brukowa 6cm cegła szara fazowana i bez fazy m2 1,00       

7. Kostka betonowa brukowa 8cm cegła szara fazowana i bez fazy m2 1,00       

8. Kostka betonowa brukowa 6cm behaton szara fazowana i bez fazy m2 1,00       

9. Kostka betonowa brukowa 8cm behaton szara fazowana i bez fazy m2 1,00       

10. Kostka betonowa brukowa 6cm cegła kolor fazowana i bez fazy m2 1,00       

11. Kostka betonowa brukowa 8cm cegła kolor fazowana i bez fazy m2 1,00       

12. Kostka betonowa brukowa 6cm behaton kolor fazowana i bez fazy m2 1,00       

13. Kostka betonowa brukowa 8cm behaton kolor fazowana i bez fazy m2 1,00       

14. Płytka betonowa żółta ostrzegawcza 35x35 m2 1,00       

15. Krawężnik polimerobetonowy 43x35 mb 1,00       

   Podsumowanie:     
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                                                  Zamówienie - prawo opcji                                                        

Lp Nazwa JM Ilość -
prawo 
opcji      
[szt] 

Cena 
jednostk

owa 
netto     
[PLN] 

Wartość netto  
- prawo opcji 
(ilość x cena 
jednostkowa) 

[PLN] 

Wartość brutto 
- prawo opcji 

[PLN] 

1 2 3 
4 5 6 

1. Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22x100 szt 500,00       

2. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 szt 500,00       

3. Obrzeże betonowe 8x30x100 szare mb 1000,00       

4. Obrzeże betonowe 6x20x100 szare mb 1000,00       

5. Płyta betonowa ażurowa 40x60x10 szara m2 500,00       

6. Kostka betonowa brukowa 6cm cegła szara fazowana i bez fazy m2 1000,00       

7. Kostka betonowa brukowa 8cm cegła szara fazowana i bez fazy m2 1500,00       

8. Kostka betonowa brukowa 6cm behaton szara fazowana i bez fazy m2 250,00       

9. Kostka betonowa brukowa 8cm behaton szara fazowana i bez fazy m2 250,00       

10. Kostka betonowa brukowa 6cm cegła kolor fazowana i bez fazy m2 250,00       

11. Kostka betonowa brukowa 8cm cegła kolor fazowana i bez fazy m2 500,00       

12. Kostka betonowa brukowa 6cm behaton kolor fazowana i bez fazy m2 50,00       

13. Kostka betonowa brukowa 8cm behaton kolor fazowana i bez fazy m2 100,00       

14. Płytka betonowa żółta ostrzegawcza 35x35 m2 100,00       

15. Krawężnik polimerobetonowy 43x35 mb 50,00       

   Podsumowanie:     

 

 

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. 

  

4) Oferujemy termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego do:………..( 24,48 lub72) godz.  

 

Należy wpisać liczę godzin okresu wykonania zamówienia (do 24 godz.  lub do 48 godz. lub do 72 

godz.) zgodnie z kryterium opisanym w SWZ. 

 

5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym także z 

Projektem Umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej 

oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

7) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić 

następującym podwykonawcom: 

Podwykonawca (firma lub nazwa) Zakres rzeczowy 

  

  

 

8) Oświadczamy, że: żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

L.p. 

 

Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie i pozostałych 

dokumentach (wyrażone cyfrą)/ bądź 

nazwa pliku 

od do 

a) 

 

   

b) 

 

   

 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do 

naszej oferty. 

 

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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10) Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (właściwe podkreślić): 

a) Mikroprzedsiębiorca 

b) Mały przedsiębiorca 

c) Średni przedsiębiorca 

d) jednoosobową działalność  gospodarczą, 

e) osobą  fizyczna  nieprowadzącą działalności gospodarczej,  

f) inny rodzaj 

11) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

* - niepotrzebne skreślić 

 

12. Obowiązek podatkowy  

Oświadczam, że wybór mojej / naszej oferty:  

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, */** 

2) będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:*/** 

LP. Produkt 
Wartość 

netto (PLN) 

Stawka podatku VAT. która 

zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie 

1    

2    

3 Razem   

*niepotrzebne skreślić 

** brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
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Załącznik nr 2 do IDW 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I 

SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa(firma).......................................................................................................................................................................... 

 

Adres.......................................................................................................................................................................................... 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Zakup i dostawa materiałów drogowych”, numer postępowania 

LUKS/02/2022 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (nr postępowania LUKS/02/2022). 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące 

środki naprawcze………………… (wypełnić jeśli dotyczy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 



SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców – „ Zakup i dostawa materiałów drogowych ” 

 

31/31 

w następującym zakresie: ……………………………………..………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, jeśli dotyczy). 

2. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także: NIP/REGON) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


