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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ”
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)- dalej zwanej „Pzp” 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu: 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego” 
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres 

strony internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Ciechanów 

Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 

Tel. 23 674 92 00 

Strona internetowa Zamawiającego www.umciechanow.pl,  

Strona internetowa prowadzonego postępowania www.bip.umciechanow.pl ,     

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

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

www.bip.umciechanow.pl 

 

III. Tryb udzielenie zamówienia oraz informacja, czy zamawiający przewiduje wybór 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, w 

którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest  rozbudowa cmentarza komunalnego w Ciechanowie realizowana 

w oparciu o dokumentację projektową  opracowaną w 2004 roku i zgodnie z Decyzja Starosty 

Ciechanowskiego Nr 426/04 z dnia 29 listopada 2004r., w sprawie udzielenia pozwolenia na 

budowę. Rozbudowa obejmuje niwelację terenu, budowę alejek, budowę/przestawienie 

ogrodzenia nowej części cmentarza oraz rozbudowę wodociągu.  

Zakres rozbudowy objęty zamówieniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) 

stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

Kod CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 



 

 

 

 

 
 
 

 

3. Powody niedokonania podziału zamówienia ma części. 

 
Stosownie do treści art. 91 ust. 2 Pzp wskazuję, że Zamawiający nie dokonał podziału 

zamówienia na części, ponieważ zamówienie, udzielane w całości, jest dostosowane do 

potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

   Ponadto zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach 

jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu 

widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji.  

V. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

          Nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

VI. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisania przedmiotu 

zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp 

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

VII. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 91 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy  z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy §5 ust. 2. 

VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp. 

           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) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769), 

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

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

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego 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. 



 

 

 

 

 
 
 

 

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt:  

- 4 ustawy Pzp -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; 

- 5 ustawy Pzp- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

-7 ustawy Pzp- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

X.  Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 



 

 

 

 

 
 
 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane/usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.   Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem Wykonawcy,  także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 

2b i Załącznik 3b do SWZ) 

XI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 

            Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku.  

2. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej, 

jeżeli wykaże, że dysponuje: 

  Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku. 

3. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, 

jeżeli wykaże, że: 

 

-  w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:  

1) minimum jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy- posiadająca 

uprawnienia budowlane do kierowania budową lub kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 



 

 

 

 

 
 
 

 

XII. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia  

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda: 

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

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

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór 

wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp). 

XIII. Informacja o podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczeniu. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

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

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

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

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt 



 

 

 

 

 
 
 

 

2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) 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.  

3. Dokumenty, o których mowa w części XIII ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Pzp, 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, 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,  

a) zreorganizował personel,  

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

c) 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.  

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 

5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

XIV. Odstąpienie od składania podmiotowych środków dowodowych. 

1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  



 

 

 

 

 
 
 

 

1) 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 jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. 

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

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

prawidłowość i aktualność. 

XV. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od 

wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać 

od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 

przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

XVI. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty. 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

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 (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako 

„rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, 

zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem 

formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 

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

rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 

rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 

lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w 

przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia). 



 

 

 

 

 
 
 

 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na 

takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (§ 6 ust. 1 

rozporządzenia).  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 

dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 

nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 



 

 

 

 

 
 
 

 

papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia). 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).  

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). 

13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 

każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 

notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia). 

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 

dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań o 

wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 



 

 

 

 

 
 
 

 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 

rozporządzenia).  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 

inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 

rozporządzenia).  

17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 

szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 

odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).  

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia). 

19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 

spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 

kontekstu zapisanych informacji. 

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

wprowadzone do treści tej umowy. 

    Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

XVIII. Informacja 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. 

         Informacje ogólne 

1. Wykonawca składa ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ) za pośrednictwem 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu. 

 Podając nazwę odbiorcy należy wpisać: URZĄD MIASTA CIECHANÓW,                             

06-400 CIECHANÓW. Adres skrzynki Zamawiającego: /ciechanow/skrytka lub  

/ciechanow/SkrytkaESP 

1. 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”. 

2. 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 miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP). 

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

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

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

4. 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. 

5. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 

i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 

 

1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a 

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

rozdziale opis sposobu przygotowania oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem maila lub 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 lub ID postępowania). 

2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. 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). 

 

XIX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Katarzyna Pszczółkowska  

 e-mail: przetargi@umciechanow.pl 

2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w 

szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. 

XX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. od dnia  11.08.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. 

 

XXI. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Ofertę należy  sporządzić  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  swz  w 

języku polskim. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnic przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

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

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

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

warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej  lub  w  postaci  

elektronicznej  opatrzonej  podpisem   zaufanym  lub  podpisem  osobistym,   a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 

oświadczenia, o których mowa w  w zdaniu pierwszym składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

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



 

 

 

 

 
 
 

 

6.  Do oferty oprócz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji należy dołączyć: 

1)  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca korzysta ze 

     zdolności innych podmiotów; 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w postaci 

elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym podpisane przez podmiot udostępniający zasoby. 

W przypadku, gdy dokument został sporządzony jako dokument w formie papierowej 

i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się skan opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność z dokumentem w postaci papierowej podpisane przez 

podmiot udostępniający zasoby. 

 

XXII.  Sposób oraz termin składania ofert. 

A. Sposób składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1 do swz) za pośrednictwem 

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

ePUAP  i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. 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 będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

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

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

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

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

B. Termin składania ofert. 

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

11.08.2021 r., do godz. 10:00 

2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

3. 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 

 

XXIII. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r., o godzinie 11:00. 



 

 

 

 

 
 
 

 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

    prowadzonego postępowania. 

 

XXIV. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Ceną ofertową wymienioną w Formularzu ofertowym, (Załącznik nr 1 do SWZ) jest 

wyrażona w złotych polskich (PLN) cena oferty brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu 

zamówienia, jaki ma zostać. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i 

przeznaczeniem. 

4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. 

5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 

od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę 

taryfową. 

6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej 

zobowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, 

należy do Wykonawcy. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 

15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmienionej ustawą 

(Dz. U. z 2020r. poz. 106), zgodnie z zapisami w art. 108a Ustawy, podatnicy są 

obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP). 



 

 

 

 

 
 
 

 

8. Podane ceny muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę 

powiększa się o jednostkę). 

9. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

XXV.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano „wagi” będą: 

1) cena oferty    - 60% 

2) okres gwarancji  - 40 % 

 

     Informacja o sposobie oceny ofert. 

 

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt 

C min 

C = ────────────── X 60 

C n 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena” oferty 

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych  

C n – cena całkowita badanej oferty  

Kryterium „Cena” oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, Załącznik nr 1 

do SWZ. 

 

 

2) okres gwarancji  40% - 40 pkt 

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres 

udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym 

wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach.  

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 

miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres 

krótszy niż 36  miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z 

okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, 

przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt). Liczba 

punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

G n 

G = ────────────── X 40 

G max 

 

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,  

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, 

G n – okres gwarancji badanej oferty. 

 

4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 

punktów. 

       Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach 

otrzyma maksymalną ilość punktów.  

       Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów. 

5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów). 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

XXVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wybrany Wykonawca po wyborze, a przed zawarciem umowy, bez wezwania, przekaże 

Zamawiającemu następujące informacje: 

1) Nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności; 

2) Wskaże osoby do reprezentacji w umowie; 

3) Wskaże osoby uprawnione do utrzymywania bieżących kontaktów; 

4) Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum); 

5) Imię i nazwisko osoby, która będzie pełniła funkcje: Kierownika budowy - wraz z 

kopiami dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje oraz, że jest 

ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej i przynależąca do odpowiedniej Izby 

Inżynierów Budownictwa lub organizacji równoważnej; 

 

XXVII.  Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. 

 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   



 

 

 

 

 
 
 

 

XXIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje  udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy 

Pzp. 

 

XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 

131 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 

XXXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 

których mowa w art. 95 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp Zamawiający określa rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 rozebranie elementów dróg – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – roboty ziemne  

 operowanie koparką – roboty ziemne 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża – roboty w zakresie podbudowy dróg 

 warstwy odcinające– roboty w zakresie podbudowy dróg 

 układanie podbudowy – roboty w zakresie podbudowy dróg 

 wykopy liniowe, zasypanie wykopów – roboty ziemne 

 podłoża pod kanały, obsypka i zasypanie kanałów – roboty ziemne 

 układanie kanałów z rur PCV – roboty instalacyjne 

 montaż krawężników, obrzeży – roboty w zakresie elementów ulic 

 układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 

 układanie i montaż elementów ogrodzenia - roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 Pzp, oraz 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

XXXII. Wskazanie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

Nie dotyczy.  

 

XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp. 



 

 

 

 

 
 
 

 

Nie dotyczy.  

 

XXXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXXV. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2  Pzp, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

 Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.  

96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

 

XXXVII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

 

XXXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 



 

 

 

 

 
 
 

 

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

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; 

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

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

określony w lit. a; 

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, w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż progi unijne. 

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, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania; 

b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. 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. 



 

 

 

 

 
 
 

 

12. 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. 

XXXIX. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 

mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 

lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą.  

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 

danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679.  

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje 

się odpowiednio.  

6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 



 

 

 

 

 
 
 

 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników. 

8.   W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 

r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności 

samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego 

pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie 

wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia 

wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.   W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych 

osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. 

10.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu 

Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana 

Pawła II 6); 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Ciechanów Pan 

Radosław Lipowski tel. (23) 674 92 58, e-mail: iod@umciechanow.pl ; 

3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego - „dane osobowe osób fizycznych 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego” WZP.271.1.17.2021 

4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

rozporządzenia 2016/679; 

5) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania 

swoich danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od 

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679;   



 

 

 

 

 
 
 

 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

6) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo 

do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia 2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679.  

11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 

2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane 

te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 

rozporządzenia 2016/679). 

12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje 

zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 

2016/679. 

13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające 

z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby 

trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu 

oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

XL. Załączniki wymienione w SWZ stanowią jej treść. 

Treść SWZ zatwierdzam 

 

           27.07.2021 r.     Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                           Iwona Kowalczuk 

                                                                                   ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 1 do SWZ  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Odpowiadając na ogłoszenie w  trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp                            

na „Rozbudowa cmentarza komunalnego”” 

 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa i adres Wykonawcy*: 

............................................................................................................................................................ 

Województwo: 

............................................................................................................................................................ 

NIP/REGON 

............................................................................................................................................................ 

Adres e-mail  

............................................................................................................................................................ 

Numer telefonu  

............................................................................................................................................................ 

 

* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi  

w specyfikacji warunków zamówienia, za kwotę: 

 
wartość netto: …...........................................zł             VAT …… %   tj. …................................ zł 

wartość brutto: ….........................................zł    

słownie (wartość brutto) …........................................................................................................... 

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

3. Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy udzielam ………. miesięcy 

gwarancji od daty odbioru końcowego lub odbioru końcowego usunięcia usterek, jeśli takie 

będą stwierdzone (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy). 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, 

6. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

7. Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

8. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam 

powierzyć podwykonawcom* (w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 



 

 

 

 

 
 
 

 

podwykonawców informację o  podwykonawcach należy zamieścić w Załączniku nr 6 do 

SWZ) 

9. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie 

załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego * 

10. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

Zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

okoliczności braku podstaw do wykluczenia, w szczególności adresy rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub 

postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub 

dokumenty.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................* 

11. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej znajduje się pod adresem internetowym: 

http://............................................................................................................................................... 

 

 

12. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim 

przedsiębiorstwem / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca 

działalności gospodarczej / inny rodzaj * 

UWAGA 

Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót 

oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, 

którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 

euro. Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

 

13. 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.  

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

14. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: 

……………………….………………………………………….……………………….. 
(dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (jeśli dotyczy)* 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 



 

 

 

 

 
 
 

 

dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy 

oświadczam, że*: 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczam, że*: 

A. ………………………………………………………… (Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące 

roboty/usługi/dostawy 

……………………………………………………………………………………………………………; 

B. ………………………………………………..(Nazwa Wykonawcy), zrealizuje następujące 

roboty/usługi/dostawy 

……………………………………………………………………………………………………….……; 

Oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się zgodnie z powyższą 

deklaracją. 

*Konieczność złożenia takiego  oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 PZP tj.: 

- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP 

lub 

- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

16. WADIUM w wysokości ......................................................... wnieśliśmy w wymaganym 

terminie w formie ...........................................................................................................................  

 

Numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium: 

..................................................... 

(jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu) 

 

Adres e-mail, na który należy złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o 

zwolnieniu wadium: 

............................................................................................................................................ 

(jeżeli wadium wniesiono w formie gwarancji lub poręczenia) 

 

17. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

Imię i nazwisko .................................................................................................................  

Numer telefonu: .................................................................................................................  

e-mail             .................................................................................................................  

adres skrzynki ePUAP na którą Zamawiający będzie wysyłał korespondencję   

................................................................................................................. 
*) niepotrzebne skreślić 

 

…………………(miejscowość), data: ………………… 

………………………………………………… 

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów). 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 2a do SWZ 
 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego” prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechanów, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

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

w ………………………………..………………………………………………………………………

……………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

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

przez zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………..w następującym zakresie 

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

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. 

 

…………………(miejscowość), data: ………………… 

 
……………………………………………………….. 

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów). 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

 

UWAGA! Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 2b do SWZ 
 

 

Dane podmiotu na zasoby, którego  

powołuje się Wykonawca: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
 

 

Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Rozbudowa cmentarza komunalnego” 

prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechanów, oświadczam, co następuje: 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w  zakresie  w  jakim  udostępniam  zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego 

w ………………………………..……………………………………………………………………………

………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

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. 

 

 

…………………(miejscowość), data: ………………… 

 

……………………………………………………….. 

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu podmiotu 

na  zasoby, którego powołuje się Wykonawca. 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 3a do SWZ 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Rozbudowa cmentarza komunalnego” 

prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechanów, oświadczam, co następuje: 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

Pzp 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) 

i 7) ustawy Pzp. 

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 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

4. 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. 

…………………(miejscowość), data: ………………… 

 

………………………………………………………. 

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów). 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

UWAGA! Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 3b do SWZ 

 
Dane podmiotu na zasoby, 

którego powołuje się    

Wykonawca: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
 

Oświadczenie podmiotu na zasoby, którego powołuje się 

Wykonawca 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Rozbudowa cmentarza komunalnego” 

prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechanów, oświadczam, co następuje: 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBY, KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

Pzp 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) 

i 7) ustawy Pzp. 

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 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

4. 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. 

…………………(miejscowość), data: ………………… 

 

………………………………………………………. 

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu podmiotu 

na  zasoby, którego powołuje się Wykonawca. 

 Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................................................................................................................... 

Nazwisko i imię 
Proponowana funkcja w 

realizacji zamówienia 

 

 

 

Rodzaj uprawnień lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

Informacja o podstawie 

dysponowaniem tymi 

osobami 

[np. umowa o pracę, 

umowa zlecenia, umowa o 

dzieło ] 

 

Kierownik Budowy 

 

 

1) posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową lub kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa.,   

TAK/NIE* 

Nr uprawnień …………………………………… 

2) posiada aktualne zaświadczenie o przynależności  

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   

                TAK/NIE* 

 

Nr przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa:  

…………………………………… 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 
..........................................., dnia ............................... 

                         ………………………………………………………………… 

                                        (Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  

                                              podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów). 

                                        Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana  

                                           kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym   

                  *niepotrzebne skreślić                                    lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
 

 

Oświadczenie 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

pn „Rozbudowa cmentarza komunalnego””: 
oznaczenie sprawy WZP.271.1.17.2021,  na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oświadczam/my, że: 

 

 należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa                 

w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: * 

 

Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 

1  

2  

3  

 

 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa                          

w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *. 

 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 

 

............................., dnia ............................... 

        ………………………………………. 
(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów). 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 
 

 

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca jest 

zobowiązany zamieścić niniejszy załącznik do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”. 

 

 

............................., dnia ............................... 

 

………………………………………. 
(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów). 

Oferta w postaci elektronicznej winna być 

podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym 

 

 

 

 

Lp. 

Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 

do wykonania podwykonawcy 

(należy podać zakres powierzenia zamówienia)  
Nazwa (firma) podwykonawcy 

1 
  

2 
  

3 
  



 

 

 

 

 
 
 

 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

Nazwa …………………… 

Adres   …………………… 

NIP      …………………… 
Zobowiązanie 

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy:  

............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: „Rozbudowa 

cmentarza komunalnego””, na następujących zasadach: 

- zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów:  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- zrealizuję roboty budowlane/usługi w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich 

zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 

 

 

 

............................., dnia ............................... 

 

                                                                   ……………………………………………………………… 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego zobowiązania w imieniu podmiotu na zasoby, którego 

powołuje się Wykonawca. 

Zobowiązanie w postaci elektronicznej winno być  podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem 

zaufanym  lub podpisem osobistym. 

 

 


