
 

znak postępowania: PZDP.271.4.2019 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY  5 548 000 EURO. 

 

na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 

6+659 do  7+059 na odcinku 400m” 

 
Nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, 
                                              ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 
REGON: 670230824   

NIP:   7981328300              
Miejscowość   ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 
Strona internetowa:  www.pzdpbialobrzegi.pl 
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl 
Godziny urzędowania: pn-pt. 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku). 
Tel.  (48) 613 23 38, Fax.: (48) 613 23 38 
                                                        
 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 
znak postępowania: PZDP.271.4.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAMAWIAJĄCY 

          Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
           ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 
                           
2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
           Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:     
            znak postępowania: PZDP.271.4.2019 

 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  
na wyżej podane oznaczenie. 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                               
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w procedurze odpowiedniej dla 
zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych   nr 569618-N-2019 z dnia 2019-07-05 r. 
−  strona internetowa Zamawiającego – www.pzdpbialobrzegi.pl 

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zadanie będzie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w 
zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających  na przebudowie  
drogi powiatowej  nr 1111W Podlesie - Radzanów na odcinku od km 6+659 do 7+059           
na odcinku o długości 400 m działka nr ewidencyjny 240 obręb Radzanów, gmina Radzanów.
  
Zakres robót obejmuje:       

a) Roboty przygotowawcze – pomiarowe, 
b) Wykonanie poszerzenia jezdni na długości 55m, 
c) Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie na zimno gr. do 

3cm,  
d) Wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez wyrównanie mieszanką mineralno – 

asfaltowej AC11W w ilości 75 kg/m2 , 
e) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11S 

gr.3 cm, 
f) Ścinanie i uzupełnienie poboczy na długości 570,00 m, 
g) Umocnienie poboczy  kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 gr. warstwy 10cm po 

zagęszczeniu na szerokości 0,75 m. 
  

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 
 
   
 



 
 
 
W ramach realizacji zamówienia   Wykonawca  zobowiązany będzie  także do: 

1).Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ,  przedmiarem robót i wzorem 
umowy. 
2) Skalkulowania ceny oferty tak aby zawierała  wszelkie prace konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. 
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. 
4) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 
realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
5) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu 
zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia. 
6) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, 
wynikających z umowy  w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń 
za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
7) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 
8) O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie 
budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru 
technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg 
uzgodnień. 
9) Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi 
nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania                                       
w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające 
normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
10) Wykonania i uzgodnienia  we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji 
ruchu na czas budowy i dokonania oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
będących przedmiotem zamówienia. 
11) Montażu na swój koszt słupów do znaków drogowych, mocowania tablic znaków 
drogowych – zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
12) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami. 
13) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, 
14) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
15) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność  
cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, 
16) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania i sporządzi dokumentację 
geodezyjną powykonawczą, która w 2 egz. zostanie przekazana Zamawiającemu. 
17) Odtworzenia stan pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót. 
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ                                         
i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub 
pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane 
rozwiązania materiały, urządzenia, będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż 
wymagane przez zamawiającego, posiadały  wymagane  atesty, spełniały  wymagane  normy. 



Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych 
w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 
ustawy. 
 
Gwarancja: Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli zamawiającemu 
gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie 
wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia 
podpisania przez strony bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego. Wykonawca może 
zaproponować dłuższy okres gwarancji to jest 48 lub 60 miesięcy, co będzie uwzględnione 
podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale  19.KRYTERIA 
WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . 
UWAGA:   

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc 
powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Zamawiający przewiduje co najmniej 
jeden przegląd gwarancyjny (pod koniec obowiązującego okresu gwarancji) chyba, że 
gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów 
gwarancyjnych. 
 

   Zamawiający (działając na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp oraz art. 22§1 Kodeksu 
pracy), wymaga zatrudnienia  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy                  
o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. roboty 
ziemne(rozbiórkowe) nawierzchniowe, montażowe i odtworzeniowe, wskazane w punkcie 5 
SIWZ w tym prace osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace 
wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady 
dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego 
obowiązku przez Zamawiającego zawarto w § 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 8 
do SIWZ. 
Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę, 
45233320-8  Fundamentowanie dróg, 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

5.4. PODWYKONAWSTWO: 

a)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.   

b)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
wówczas Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części 
zamówienia, których wykonania zamierza powierzyć podwykonawcom i podać 
firmy podwykonawców 

c)  W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane  - nazwy  
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nim, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie 
zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza  powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić 



podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp.   
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.9 SIWZ. 

d) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22 
ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

       Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie 
na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 
do SIWZ. 

6.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany                           
w terminie do 30.09.2019r.  

Jest to termin zakończenia  robót, zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu 
wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty  i zgłosić 
je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

7.2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki 
udziału dotyczące: 

 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 
    3) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

a)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania polegającego na 
budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni  bitumicznej o wartości min 160 000,00 zł. 
brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                         
o udzielenie zamówienia lub korzystania z podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp 
minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 



W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wybrany Wykonawca na wezwanie  
Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych                     
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  
sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 
 Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

 c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Wykonawca musi wskazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji 
   zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,  
 i doświadczeniem  odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. 

Wykonawca, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji 
zamówienia, spełniającą następujące wymagania: 

   1) kierownik budowy  –  1 osoba posiadająca:      
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,        

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/warunku może dysponować osobą 
będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie na terytorium rzeczpospolitej polskiej- zgodnie                         
z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich unii Europejskiej (Dz. U  

z 2008 r. Nr 63, poz.394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1725), którą przedstawi 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy .                                        
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, 
Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał ka-
drowy. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wybrany  Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego  zobowiązany jest przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć                       
w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz                      
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza 
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 
7.3.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie      
           zamówienia: 
a) warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie; 
b)       brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać wykazany przez każdego 

           z wykonawców. 



8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania. 

8.2.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
– 23 ustawy Pzp. 

8.2.2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym postępowaniu: 
          Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia 

wskazane w art. 24 ust.5 pkt 1, 4, 8 ustawy tj. wykonawcę: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn.zm.) 

2)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji zwartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,  
co doprowadziłoby do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3)   który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać  
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

8.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

           o udzielenie zamówienia. 
  

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie: 
a) o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

9.2.  Oświadczenia, o których mowa powyżej  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
pisemnej wraz z ofertą na formularzach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszej 
SIWZ. 

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  



na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ  o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                        
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 4 do niniejszej 
SIWZ. 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz  nie krótszym 
niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów na spełnienie warunków udziału                                 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na  
dzień ich złożenia (dotyczy Wykonawcy, a w przypadku powierzenia zamówienia  
podwykonawcom, również dotyczy Podwykonawcy) 

9.5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

9.6.1 Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę                                        
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności                
o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp (spełnienie warunków udziału                
w postępowaniu lub kryteria selekcji); 

 W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                   
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  
 o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty; 
b) 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; 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 
mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń określonych lub ciągłych są wykonywane,                  
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 



9.6.2 Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę    
        w  postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności  
        o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp (spełnienie przez oferowane  
        roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego); 

        Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
          9.6.3  Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę   
                   w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności  
                   o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia); 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, należy przedłożyć: 

      a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,     lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

            Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,(dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert). 



b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

            (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert). 
 

9.7.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

9.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,  
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub 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 (Dz. U.                     
z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na 
wezwanie Zamawiającego przesłane  w trybie art.26 ust.2 ustawy Pzp, zamiast złożyć 
wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty 
będące w posiadaniu Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla 
Zamawiającego – w celu umożliwienia ich identyfikacji. 

9.10.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1ustawy 
Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie   
  

10.1. Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 



zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania - formularz stanowiący 
załącznik nr 5 do SIWZ). 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2. SIWZ. 

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 

10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. SIZW 

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ. 

10.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1)   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 



zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 10.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać                      
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

    11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,              
o którym mowa w pkt. 9.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni 
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia  
o których mowa w pkt 9.6., przy czym : 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.6.1) składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych 
w pkt 7.2 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.6.3 ) składa każdy z nich 
osobno. 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2019r. poz. 123). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej 
formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony  niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
 



12.2. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 składa się w formie 
pisemnej. 

12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.4     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do 
Zamawiającego: 

• za pomocą faksu na nr 48 613 23 38 

• drogą elektroniczną na e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl 

• pisemnie na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1126), 
zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na 
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.6.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej 
jak w pkt 12.5. SIWZ, tj. w oryginale.    

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa powyżej w pkt 12.5 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,                                   
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno 
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.5. - 12.7. SIWZ, uważa się oświadczenie 
lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane 
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

12.9.   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

12.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 



13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 

            Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

            ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach ewentualnych 
wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Włodzimierz Stachera. 

• Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (adres za 
pomocą faksu na nr 48 613 23 38, drogą elektroniczną na e-mail: 
pzdpbialobrzegi@post.pl   w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 
wyjaśnień. 

13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,   
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne 
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 
14.2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
14.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1   
            pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



14.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
14.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do 

SIWZ 

 Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 9.1 SIWZ, aktualne na dzień 
składania ofert; 

2)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

3)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 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 Dz.U. z 2017 poz. 1114 oraz z 2016 
poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

4)  Dowód wpłaty wadium  - oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium 
wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

14.7. 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 upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

14.10.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,                             
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.11.Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.12.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 



udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), 
które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 
załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 
opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.13.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym 
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 
Oferta  na: 

„Przebudowę drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 
na odcinku 400m” 

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 22.07.2019 r.   godz. 1215
 

 

14.14.Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 SIWZ nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

14.15.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT). 

15.2.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ 
i załącznikami do SIWZ, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto 
(wraz z podatkiem VAT) oraz ceny netto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia (cyfrowo i słownie), zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

15.3.   Cena oferty musi zawierać wszelkie prace konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Wykonawca powinien, przed sporządzeniem oferty, zapoznać się na miejscu                        
z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Koszty dokonania wizji lokalnej 
poniesie Wykonawca. 

15.4.  W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale 
konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności element ryzyka obejmujący 



przykładowo: niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; ewentualne 
pompowanie wody; koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu 
śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na terenie 
przewidzianym do realizacji inwestycji, zachowania czystości dróg publicznych; 
zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót związanych              
z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji. 
Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska  
i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.   

          Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie                                      
z obowiązującymi przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

15.5.   Koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, 
warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  
a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia 

15.6.   Koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem terenu 
budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, 
kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych  a także od odpowiedzialności cywilnej  
za szkody i od  następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
ruchem pojazdów mechanicznych 

15.7.  Koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania terenu 
budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego budowy, 
zabezpieczenia terenu budowy. 

15.8.   Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

          miejsc po przecinku. 
15.9. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane  

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

15.10. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                   
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
16.1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium    
              w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)      
             w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 1200 



     16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 
22.07.2019 r. godz.1200 , w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od 
wyboru   Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
                  Santander Bank Polska S.A. 
                  Nr 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000  w takim  terminie aby najpóźniej przed   
                  upływem terminu składania ofert (22.07.2019 r.  godz.1200 ) środki 
                  finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku 
                  Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie 
                  informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 
           (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi 
           identyfikację wpłaty) 

b)   poręczeniach bankowych; 
c)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d)  gwarancjach bankowych; 
e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 oraz z 2017 poz. 1508  
i z 2015 poz.1240 ). 

16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia 
wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub 
poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne 
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty wadium. 

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi 
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie 
roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. 
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie 
spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim  
i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
wskazany w pkt. 16.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej 
przed upływem terminu składania ofert. 
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń 
międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym 
wyprzedzeniem. 

16.5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 
ustawy Pzp. 

16.6.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 



b)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść                     
w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109,             
26 – 800 Białobrzegi nie później niż do dnia:   22.07.2019 r.    godz. 1200

 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. godz. 1215 w Powiatowym Zarządzie 
Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109,   26 – 800 Białobrzegi . 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji     
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)ceny  i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 



19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA . 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert : 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium 

(%) 

1 Cena (C) 60 

2 Okres gwarancji (G) 40 

Najkorzystniejsza oferta = suma punktów w kryterium „Cena” i „Okres gwarancji”. 

19.1.1. Kryterium „Cena” (C) - waga 60 % = (max60 pkt) : 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 
C = C min x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie 
ocenianej w kryterium „Cena” 

 C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o – cena brutto oferty ocenianej 

19.1.2. Kryterium „ Okres gwarancji ” (G) – waga 40 % = (max40 pkt) 

Ocena dokonana zostanie na podstawie okres gwarancji podanego w miesiącach – 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w  Formularzu Ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego:                                                        
G min = 36 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.   

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego:                     
G max = 60 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości za wady  
w miesiącach tj. 36 lub 48 lub 60 . 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy  
to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty  okres 60 miesięcy i taki okres zostanie 
przyjęty w Umowie z Wykonawcą. 

Okres rękojmi za wady     jest  zrównany z okresem udzielonej gwarancji.                                                                                                                       

Oferty, w których: 

- nie zostanie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi (nie zostanie podany okres  
w pkt 3.c formularz ofertowego) lub 

- będzie on krótszy niż 36 miesięcy    

zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższa tabelą 



Okres gwarancji w miesiącach Ilość punktów 

36 0 

48 20 

60 40 

19.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

 a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

        – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja,  
o której mowa w pkt. 19.3.2 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 
dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 
niewystarczające. 

19.5.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.3.1 SIWZ, na stronie 
internetowej. 

 

20. 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 
kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  
z płatnościami. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 21. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny 
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 



1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240) 

21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 

21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować 
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub 
ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

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

21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

           30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia    

            wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na  

            zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego  

            zabezpieczenia. 

21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

22.WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE UZNANA ZA       
NAJKORZYSTNIEJSZĄ,  PRZED PODPISANIEM UMOWY ZOBOWIAZANY JEST 
DO: 

22.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu                         
podpisania umowy 

22.2. przedłożenia umowy regulującej współprace Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) 

22.3. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka 
konieczność zaistnieje – złożenia pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

22.4. przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych                 
w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć                                 



w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

22.5. przedłożenia kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-
finansowego, (załączony kosztorys  zostanie wykorzystany przez Zamawiającego w 
celach pomocniczych   i nie będzie miał wpływu na ocenę oferty, natomiast  
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji podlega zaopiniowaniu i 
akceptacji Zamawiającego). 

22.6. przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób, wraz z oświadczeniami, że osoby 
zatrudnione przy realizacji zamówienia zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. 

22.7. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy; 

• Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy. Katalog zmian umowy przewidziany jest we wzorze umowy. 

• Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem 

nieważności. 

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 
1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: 
a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót 
musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację 
robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
b) klęski żywiołowe, 
c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 
wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe,  w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych, 
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                                    
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 
urządzeń, 
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu umowy, 
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania  przedmiotu umowy w sposób należyty. 



2 Zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo 
geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, 
b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem 
wymaganym   w SIWZ. 
c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 
- zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy, 
- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. 
3 Płatności: 
a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy. 
2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu, 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie kolizji, 
f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. 
 Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1. Informacje ogólne. 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 – 198 ustawy 
Pzp. 

23.2 Środkami ochrony prawnej są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

23.3 Środki ochrony prawnej przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 Pzp., 
c) a w przypadku środka określonego w pkt. 2.b) również Zamawiającemu. 

23.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której jest obowiązany na podstawie ustawy.  

23.5 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w Rozdziale 3 ustawy Pzp.  



Załącznik nr 1. Formularz ofertowy- KAŻDY WYKONAWCA 

Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia 
z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA 
SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ, 

Załącznik nr 3.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału                            
w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA 
WRAZ Z OFERTĄ, 

Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja)                                             
–SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania)  
 W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA 
STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  O KTÓREJ 
MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP, 

Załącznik nr 5  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
(propozycja) – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA 
WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO , 

Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA  
WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

Załącznik nr 7   Wykaz robót budowlanych - SKŁADA TYLKO 
WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

Załącznik nr 8    wzór   umowy 

Załącznik nr 9 – Kosztorys ofertowy - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA 
KTÓREGO OFERTA UZNANA ZOSTANIE ZA 
NAJKORZYSTNIEJSZĄ – PRZED PODPISANIE 
UMOWY 

Załącznik nr 10 -    Przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 

Załącznik nr 11  -    Specyfikacja techniczna, 

Załącznik nr 12 – Klauzula informacyjna RODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
PZDP.271.4.2019 

NAZWA  I  ADRES  OFERENTA 

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

................................................................................ 
NIP ........................................................................ 
REGON ................................................................   
tel. ......................................................................... 
fax .........................................................................      

                                                                    Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych   
                                     w Białobrzegach       

                                            
O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 na 
odcinku 400m” 

 

JA/MY, NIŻEJ PODPISANY/I 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)* 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, projektem umowy przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za następujące wynagrodzenie ryczałtowe: 
a.  Cena brutto _________________________________________ PLN                                                
(słownie złotych: _________________________________________________________) 

b. Cena netto ______________________________________________________ PLN                                                                                                                     
(słownie złotych: _________________________________________________________) 

c.  okres udzielonej gwarancji wynosi  …………………………………miesięcy/miesiące1)                                                                                 
(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca podając konkretną liczbę  36, 48 lub 60 
miesięcy). 

 



             DEKLARUJEMY, iż  osoby  zatrudnione przy realizacji zamówienia są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z wymogiem art. 
29.3a ustawy Pzp.           
 
                                                                

 INFORMUJEMY, że : 

Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania                                          
u Zamawiającego obowiązku podatkowego (konieczności odprowadzenia przez 
Zamawiającego podatku VAT do Urzędu Skarbowego), o którym mowa w ustawie z dnia 9 
kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (w sytuacji, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania                                           
u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku). 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty 
Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym 
     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do 30 września 2019 r. 
4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 
_____________________________________________________________________ 
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:                                          
(o ile jest to wiadome, podać: nazwę firmy podwykonawców,   podać przybliżoną wartość 
zleconych robót lub % udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia)*. 

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

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – projekcie  umowy. 

6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty 
wskazanego   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN                        
w formie ______________________________ . 

 Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
___________________________________________________________________________ 

W przypadku wyboru naszej /mojej oferty jako najkorzystniejszej, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto zostanie wniesione                                               
w formie:………………………………………………………………………………………… 

7. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji   i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie 
powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp.    ( dotyczy/nie dotyczy). 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem 2)
 



……………………………………………………………………………… 

 
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,                           
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                              
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Z Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośred-
nio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.3) 

11. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

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

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

13. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………….. 

 

________________ dnia __ __ ____ roku 

 

_____________________________________ 

* niepotrzebne skreślić                                                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 

 

 

1) Okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach określonych w SIWZ (wypełnienie 

obowiązkowe) 

2) 2 W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej(Dz.U.2018 poz. 

646ze zm.)  
3) Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
PZDP.271.4.2019 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

Wykonawca: 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* ………………………………………… 

 
KRS/CIDG* 
………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Przebudowę drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 na 
odcinku 400m” 

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach oświadczam, co 
następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1pkt 
12-23 stawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt.1,4 i 8 ustawy Pzp. 
 

…………….……. dnia ………….……. r. 
(miejscowość),      ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

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. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub  art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

       ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 



 
Formularz 2  c.d. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

            ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

 

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), dnia …………………. r. 

 

             

………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 

 

 

 

  

 

 

 

 



Załącznik nr 3do SIWZ 

PZDP.271.4.2019 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp                                                                            

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
REGON ……………………….……….. NIP/PESEL* …………………………………………… 

 
KRS/CIDG* 
………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić                                                  
reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do  7+059 na 
odcinku 400m” 
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  oświadczam, co 
następuje: 
INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego   

w SIWZ. 

 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
                     ………………………………………… 

( podpis Wykonawcy ) 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 

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

przez Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
                  ………………………………...…………………..…………… 

 
(podpis Wykonawcy) 

 



 

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), dnia ………….……. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania )  W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  O KTÓREJ MOWA W art. 
86 ust. 5 USTAWY PZP 

Załącznik nr 4do SIWZ  

PZDP.271.4.2019 

OŚWIADCZENIE 

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,                   o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do  7+059 na 
odcinku 400m” 

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach w imieniu 
Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..….. 

( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy ) 

oświadczam, że: 

•   nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23        
ustawy Pzp  *)

 

•   należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23        
ustawy Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty   *) : 

Lp. Nazwa Adres 

   

   

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.      

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

(podpis Wykonawcy) 

* niewłaściwe skreślić 

UWAGA: 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                             
składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

 

 



Załącznik nr 5 SIWZ  

 
 

( pieczęć wykonawcy ) 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

Znak: PZDP.271.4.2019 

UWAGA: 

=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO –                                   ; 

=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

•  dokumenty określające: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą   

W imieniu: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                           

                      (pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach 
którego polega Wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 (określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-
finansowy)                                 

do dyspozycji Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do  7+059 
na odcinku 400m”  
 
Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje 
umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)  : _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: _______ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

d) będę realizował nw. roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 
warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 
polega Wykonawca:  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku               
                                                                                
 
                                                                                                                         
______________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 SIWZ  

                                                                                                               Znak:PZDP.271.4.2019 
Składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

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

    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                          
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                          
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych dla 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Nazwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 
do  7+059 na odcinku 400m”  
  

Lp. 

Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą 

Imię i nazwisko osoby, 

którą Wykonawca dysponuje 

(dysponowanie bezpośrednie) * 

Imię i nazwisko osoby, 

którą Wykonawca 

będzie dysponował 

(dysponowanie pośrednie) ** 

1 2 3 

   
 

   

   

 
*  dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez 

Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek 
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie 
której (których) Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: umowa o pracę, umowa o 
świadczenie usług, umowa przedwstępna, czy też z samozatrudnienie się osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą itd.    

** dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych 
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu 
trzeciego niezbędnymi do realizacji zamówienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego),  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  oraz dokumenty podmiotu trzeciego 

 



OŚWIADCZENIE  
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia 

 

Oświadczam/y, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 na 
odcinku 400m” 

tj. osoba/y wskazana/e w powyższym wykazie, posiada/ją uprawnienia. 

 
    - uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności drogowej bez ograniczeń  
nr  uprawnień …………………. z dnia ……………………….……………………, 
 
Decyzja z dnia ……………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.      

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

(podpis Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr  do 7 SIWZ 
Znak:PZDP.271.4.2019 

Składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 
wykaz robót budowlanych 

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

    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnienie warunku doświadczenie  
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do  7+059 
na odcinku 400m”  
 

Lp. 

Nazwa i miejsce 
realizacji, 

rodzaj, zakres wykonanej 
roboty budowlanej 

 

Nazwa i adres 
wykonawcy roboty   

w przypadku gdy 
Wykonawca polegać 
będzie na wiedzy i 

doświadczeniu 
innego podmiotu* 

 

Termin  wykonywania 
data rozpoczęcia 

– data zakończenia 
(od dd/mm/rrrr   
 do dd/mm/rrrr) 

Wartość roboty 
brutto [PLN] 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

1 2 3 4 5 6 

      

     
 

 

      

* W przypadku,  gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, 
zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy  załączyć do wykazu w 
szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 
dokumenty podmiotu trzeciego o których mowa w pkt 9.1 i 10.7).    

 Wymagana forma dokumentu - oryginał 
Uwaga: 
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za 
zgodność z oryginałem” . 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.      

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

(podpis Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 12 do SIWZ 

Znak:PZDP.271.4.2019 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w Przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie – Radzanów od km 6+659 do 7+059 
na odcinku 400m” 

 
Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO*, 
którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 
r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 
W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 
� Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy               

w szczególności: 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                   

w informacji z KRK), 
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 
� Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy             

w szczególności: 
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność go-

spodarczą, 
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamiesz-

czone w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
� Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał.   
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 
 

Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone 
w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. 
 
Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i 
w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.    
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z  postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając 
na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 

 


