SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r., nr 2019 ze zm.), zwana dalej „ustawą”
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.350.000 euro na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od
km 0+000 do km 4+090”

Znak postępowania: PZDP.271.3.2021

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
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Białobrzegi, kwiecień 2021 r
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981328300, REGON: 670230824
Tel.: 48 613 23 38
Adres e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
Godziny pracy urzędu: od godz. 07:00 do godz. 15:00
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdpbialobrzegi.pl/kategoria/przetargi/
3. Oznaczenie postępowania: PZDP.271.3.2021

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia
negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy, tj Zamawiający przewiduje możliwość
przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do
negocjacji, o których mowa w pkt 2, stosując kryteria oceny ofert określone w Rozdz. VIII SWZ.
Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, którzy otrzymają
najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria łącznie.
4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, o których
mowa
w pkt 2, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łącznej punktacji
2) których oferty zostały odrzucone
3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji – w przypadku, gdy Zamawiający podejmie
decyzję o ograniczeniu liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert.
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający zaprosi jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu. Zamawiający skieruje zaproszenie
do tych Wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu określone w pkt 3 kryteria
- w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję o ograniczeniu liczby Wykonawców, których
zaprosi do składania ofert.
Ofertę Wykonawcy niezaproszonego uznaje się za odrzuconą.
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6. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których prowadzone będą negocjacje w celu
ulepszenia treści oferty.
7. Negocjacje będą miały charakter poufny.
8. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz
zaprosi ich do złożenia ofert dodatkowych.
9. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która będzie zawierała nowe propozycje
w zakresie treści oferty podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej
korzystna w żadnym kryterium oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta
złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę
w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach
każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa,
która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie
podlegała odrzuceniu.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 4,090 km. Usunięcie drzew, pni i krzewów
na całym odcinku. Rozbiórki krawężników, obrzeży, nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki
brukowej. Jezdnia, poszerzenie z szerokości 5,0 do szerokości 5,50m na określonych odcinkach.
Konstrukcja poszerzenia, koryto o grubości 30cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o
grubości 25cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm, warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4cm. Jezdnia, frezowanie korekcyjne istniejącej
nawierzchni na grubość do 3cm (ok. 30% całości), wyrównanie nawierzchni na całej szerokości
masą mineralno - asfaltową AC16W w ilości 75kg/m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC8S o grubości 4cm. Pobocza, wykonanie ścinki na całej długości, utwardzenie poboczy
kruszywem łamanym 0/31,5mm o grubości 10cm na szerokość 0,75m. Odwodnienie, wymiana
przepustów pod koroną drogi wraz z wymianą ścianek czołowych, oczyszczenie i odmulenie
istniejących rowów na całej długości przebudowy wraz z wymianą rur przepustowych i
przyczółków pod zjazdami na całym zakresie. Zjazdy, poza terenem zabudowanym nawierzchnia
z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm., w terenie zabudowanym podbudowa z
kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr 15cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości
4cm, w obrębie chodników zjazdy z kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr
3cm. Przestawienie pomnika wraz z wykonaniem terenów zielonych. Montaż słupów
oświetleniowych z zasilaniem solarnym. Przebudowa progu zwalniającego z kostki brukowej.
Budowa chodników dla pieszych z nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z
kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr 10cm. Ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej.
Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cem- piaskowej. Przełożenie nawierzchni z
kostki brukowej. Wykonanie nawierzchni zatok postojowych z płyt ażurowych. Organizacja
ruchu, wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej. Regulacje pionowe istniejących studni i zaworów.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SWZ:
- Załącznik nr 1a – Projekt organizacji ruchu
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- Załącznik nr 1b – Projekt techniczny
- Załącznik nr 1c – Specyfikacje techniczne
- Załącznik nr 1d – Przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
4. Przedmiar robót należy traktować jako materiały pomocnicze dla ustalenia ceny ryczałtowej
zamówienia. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów.
5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 140 dni licząc od dnia podpisania
umowy.
6. Wykonane roboty budowlane i sprzęt zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia objęty będzie rękojmią i gwarancją, na zasadach określonych we wzorze
umowy, przez okres min. 3 lat.
Okres rękojmi i gwarancji stanowi jednocześnie jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może
zaoferować dłuższy okres rękojmi i gwarancji, za co otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z
Rozdz. VIII SWZ.
7. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia
i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi,
kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
Muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
8. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie
towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń,
jak również za jakość wykończenia, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody braku podziału na części: zakres zamówienia – przebudowa drogi, ma charakter
kompleksowej roboty budowlanej. Wyodrębnienie poszczególnych elementów tego zamówienia i
udzielenie ich w ramach oddzielnych części mogłoby spowodować sytuację, w której każdy z
elementów byłoby realizowany przez innego wykonawcę. Taki stan rzeczy implikowałby
nadmierne trudności techniczne, a także poważne zagrożenie właściwemu wykonaniu
zamówienia, wynikającego z potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców, z uwagi na
to, że prace będą przebiegały na tym samym odcinku, a poszczególne elementy będą realizowane
równocześnie.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
12. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 5.350.000 euro.
13. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ.
IV.

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
A. Informacje ogólne
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1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym w Wykonawcą, odbywać się będzie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które
nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia
oraz ofert.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - złożenie ofert
- oraz poczty elektronicznej, na adres: pzdpbialobrzegi@post.pl
4.

adres skrzynki podawczej: EPUAP /PZDPBIALOBRZEGI/

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnych pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
9. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
B. Złożenie oferty
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postać
elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdz. V SWZ, w formie elektronicznej
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
stanowiącymi ofertę

warunków
(tj. postaci
opatrzonej
z plikami

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
C. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem postępowania
(PZDP.271.3.2021).
2. Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: pzdpbialobrzegi@opost.pl, przy czym nie jest możliwe złożenie na adres poczty e-mail
oferty. Złożenie oferty następuje wyłącznie przez Mini Portal.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

V.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
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remoncie lub przebudowie lub odbudowie lub budowie drogi, o wartości co najmniej
1.000.000,00 zł brutto.
b) Wykonawca dysponuje, albo będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia,
kierownikiem robót w specjalności drogowej, pełniącym jednocześnie funkcję kierownika
budowy, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową
(licząc wstecz od terminu składania ofert), a także posiadającym uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania
których uprawniają uprawnienia ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie
przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z treści tego zobowiązania (albo innych dowodów)
powinien wynikać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego;
b) Sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku
okoliczności, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy, tj.
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające
z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
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2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki określone w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.

VII.

WYKAZ I FORMA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 3a i Załącznik nr 3b do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu
(na wzorze Załącznika nr 3a do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (na wzorze
Załącznika nr 3c do SWZ).
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
(licząc wstecz od dnia, w który upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
- Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
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a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
b) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw
do wykluczenia, w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy.
- Wzór oświadczenia o aktualności informacji stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
c) Oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę,
albo
oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej
- Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
d) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotu udostępniającego
zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4 ppkt 2)
lit. a), b) i d), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1)
lit. a) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy, o którym mowa w Rozdz.
IX pkt 10 ppkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo należy
złożyć
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, to przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
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9. Poświadczenia, o którym mowa w pkt 8 dokonuje:
1) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający
się
o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby – w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego
z nich dotyczą.
2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się
o zamówienie, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może
dokonać również notariusz.
10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) Są utrwalone w sposób uniemożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a
także przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych.
2) Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlanie
tej treści na monitorze ekranowym.
3) Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku.
4) Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU ICH OCENY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Kryterium

Waga %

Cena brutto (C)

60

Okres gwarancji i rękojmi (O)

40

1) Kryterium Cena brutto (C), waga – 60 %
Kryterium to dotyczy zaoferowanej w Formularzu ofertowym całkowitej ceny ryczałtowej za
wykonanie zamówienia.
Liczba punktów za cenę brutto ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru:
C=

Cmin
Cb

x 60

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto”
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena brutto oferty badanej
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2) Kryterium Okres gwarancji i rękojmi (O), waga – 40 %
Kryterium to dotyczy zaoferowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane i sprzęt zamontowany lub dostarczony w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.
W Formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje oferowany okres gwarancji i rękojmi w latach,
poprzez zaznaczenie w odpowiednim miejscu, czy oferuje 3, 4, czy 5-letni okres rękojmi i
gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym oferowanego okresu
gwarancji
i rękojmi, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres – 3 lata i taki
zostanie wpisany do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca określi w Formularzu ofertowym dłuższy niż 5 lat okres
gwarancji
i rękojmi, to Zamawiający przyjmie do oceny okres 5 lat i taki zostanie wpisany do umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca określi w Formularzu ofertowym inny niż 3, 4 albo 5-letni okres
gwarancji i rękojmi, to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres – 3 lata i
taki zostanie wpisany do umowy.
Liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi będzie wyliczana w następujący sposób:
Długość zaoferowanego
okresu gwarancji i rękojmi

Liczba punktów

3 lata

0

4 lata

20

5 lat

40

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów za
obydwa kryteria łącznie, zgodnie ze wzorem:
P=C+O
gdzie:
P – suma punktów przyznanych Wykonawcy za obydwa kryteria
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Cena brutto
O – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium Okresu rękojmi i gwarancji
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN SKŁADANIA OFERT,
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich
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ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, według wymagań określonych w niniejszym SWZ
oraz zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26.04.2021 r. do godz. 12.00
4. Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem miniPortalu, o którym mowa w Rozdz. IV SWZ,
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu,
w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udziału publiczności
w sesji otwarcia ofert.
5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Oferta musi być złożona w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w Rozdz.
IV SWZ.
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;
- pełnomocnictwo albo dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentacji, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy, o którym mowa w pkt 10 ppkt 3 (jeżeli dotyczy)
- dowód wniesienia wadium
Dokumenty te należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy - zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę
odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa.
9. W przypadku, gdyby oferta zwierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U.
z 2019 r., poz. 1010 i 1649), Wykonawca winien wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec
w sposób nie budzący wątpliwości, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „dokumenty zastrzeżone – tajemnica przedsiębiorstwa”
oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu
zachowania poufności tych informacji, Wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym plikiem.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz
z ofertą.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, który wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy)
4) W odniesieniu do podstaw wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania, natomiast w odniesieniu do pozostałych oświadczeń i dokumentów Wykonawcy
ci mogą złożyć jeden wspólny dokument.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału
w postępowaniu.
5)
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum
(liderem).
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert, tj.
do dnia 26.05.2021 r.
X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) 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 (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 310 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Santander Bank Polska
S.A.
nr: 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000 z adnotacją „wadium – postępowanie
PZDP.271.3.2021”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
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5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) –
d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

XI.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ cenę oferty
(brutto).
2. Zamawiający wymaga, aby cena przedstawiona w ofercie była ceną ryczałtową w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), nie podlegającą zmianom w
okresie realizacji zamówienia.
3. Wskazana w Formularzu ofertowym cena musi obejmować wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym: zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia
fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a także musi
obejmować wykonanie wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu
umowy
zgodnie
ze
sztuką
budowlaną
i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i nie
wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę przy
zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z dokumentacją
projektową.
4. Wszystkie czynności związane z obliczaniem ceny i mające wpływ na jej wysokość Wykonawca
powinien wykonać z należytą starannością.
5. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia
odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia.
6. Oferowana cena powinna obejmować w szczególności koszty jakie poniesie Wykonawca
w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających ze wzoru umowy.
7. Konieczne do poniesienia koszty, zysk oraz oferowane wynagrodzenie Wykonawca ustala
i oblicza samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy,
obowiązujących przepisów oraz wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SWZ ogłoszonych przez
Zamawiającego w toku postępowania.
8. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, nie wymienione wyżej koszty, konieczne
jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.
9. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów
i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106).
10. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo.
11. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia
dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.
12. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do
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przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W takim przypadku, Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany do:
1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do postania obowiązku podatkowego.
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku.
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XII.

WYMAGANIA W ZAKRESIE
O PRACĘ (art. 95 ust. 1 ustawy)

ZATRUDNIANIA

NA

PODSTAWIE

UMOWY

1. Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia, tj.
czynności polegające na wykonywaniu objętej zamówieniem nawierzchni i przebudowy, prace
rozbiórkowe, oczyszczanie rowów drogowych i przepustów.
2. W celu udokumentowania zatrudniania osób, o których mowa w pkt 1, Wykonawca powinien
oświadczyć w Formularzu ofertowym, że osoby te będą zatrudniane na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1320). Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany
do przedłożenia oświadczenia, że osoby (wraz z podaniem imion i nazwisk) wykonujące
czynności określone w pkt 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §
1 Kodeksu pracy. Ponadto, na żądanie Zamawiającego, w okresie realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania,
stosownych dokumentów świadczących o tym, że osoby wykonujące czynności określone w pkt 1
są zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w
szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Obowiązek określony w pkt 1 i 2 dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w
pkt 1 czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia
są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 2. Osoby
oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko oraz pokazać dokument
tożsamości podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania
danych i okazania dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację osób wykonujących prace
na placu budowy, Zamawiający wezwie kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie Wykonawcę
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do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i
nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.
5. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób
wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, w zakresie określonym powyżej, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
XIII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej
z następujących form:
1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego:

Santander Bank Polska S.A. nr: 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia.
4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania postanowień umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.
XIV.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dania przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
4. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy z
przypadku ich niedostarczenia:
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1) Kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami
budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję
kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych
dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).
2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. z 2004 poz. 130, 1389) Wraz z kosztorysem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
a) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,
b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego:
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz
przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku
z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót,
przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz
poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót.
Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie
załącznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku
wykonywania Umowy.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego, do akceptacji Zamawiającego. W harmonogramie rzeczowo-finansowym
Wykonawca w szczególności, wskaże terminy realizacji poszczególnych prac budowlanych
składających się na całość wykonania przedmiotu zamówienia.
XV.

PROJEKTOWANE
PODSTNOWIENIA
WPROWADZONE DO UMOWY

UMOWY,

KTÓRE

ZOSTANĄ

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym we Wzorze umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
XVI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białobrzegach;
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
1. Załącznik nr 1a – Projekt organizacji ruchu
2. Załącznik nr 1b – Projekt techniczny
3. Załącznik nr 1c – Specyfikacje techniczne
4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
6. Załącznik nr 3b – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - wykonawca
7. Załącznik nr 3c – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - podmiot udostępniający zasoby
8. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o aktualności informacji
9. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
10. Załącznik nr 6 – wykaz robót
11. Załącznik nr 7 – wykaz osób
12. Załącznik nr 8 – wzór umowy
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