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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg 
2. Adres Zamawiającego : 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100 b 
3. Dane kontaktowe : 

1) Nr telefonu : 68 458 53 30 
2) Adres poczty elektronicznej : drogi@pzd-nowasol.pl 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
5. Adres strony internetowej , na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne  dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz www.pzd-nowasol.pl 

6. Adres skrzynki ePuap : /PZD_NowaSol/SkrytkaESP 
7. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7:00 do godz.15:00, 

Uwaga! 
W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art.74 ust.1 ustawy Pzp wpłynie 30  minut przed końcem godzin 
pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego ( roboczego ). 

8. Osobą uprawnioną do komunikowania się w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą 
jest Marietta Abramczyk lub osoba ją zastępująca. 
 

 
 

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

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. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, 
ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym 
iodo@ea24.pl lub nr tel. 668 37 61 36 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
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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 przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 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. 

**Wyjaśnienie: 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. 

***Wyjaśnienie: 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. 

 
 

3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi  
  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
  zwanej dalej „SWZ”. 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością  
  prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w  
  ramach kryteriów oceny ofert. 
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów  
  unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust.1  
  pkt 7 ustawy  Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia  
  wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez  
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  wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących  
  wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  
  wykonanie tych czynności  polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.  
  poz. 1040, 1043 i 1495) . 
10. Zgodnie z art.95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający nie określił wymagania  
  zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  
  osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z  
  realizacją zamówienia, z uwagi na fakt, że wykonanie tych czynności nie polega na 
  wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974  
  r. – Kodeks pracy i nie wyczerpują znamion stosunku pracy. 
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,  
  o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

- Opracowanie dokumentacji projektowej „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w m. 
Broniszów” 
- Uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia / zgłoszenia robót wraz z wszelkimi 
koniecznymi uzgodnieniami., 

 
2. Założenia do projektowania: 

1.zakres opracowania – rozbudowa/przebudowa drogi od skrzyżowania z DW 290 do końca 
miejscowości Broniszów; 
- kategoria - droga powiatowa nr  1053F;  
- klasa drogi – Z;  
1.1. Wstępny zakres rozwiązań projektowych obejmuje: rozbudowę/przebudowę jezdni 
(szerokość do 6m), budowa chodników (jednostronnego), kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
drogowego oraz ewentualnych kolizji sieci infrastruktury technicznej oraz kanału 
technologicznego. 
1.2. Opracowanie zmiany organizacji ruchu w zakresie ustalonym z zamawiającym. 
2. Przed  opracowaniem projektu należy przedstawić koncepcje wraz z określeniem wstępnych 
kosztów przedsięwzięcia. 
3. Projekt  należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnego i ostatecznego 
pozwolenia / zgłoszenia robót budowlanych. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna 
być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. nr 0, poz. 462). 
4. Projekt powinien spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych 
obowiązujących aktów prawnych.  
5. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 
5.1. projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej 
lokalizacji;    
5.2. projekt drogi, skrzyżowań, chodników i innych obiektów drogowych wynikających z 
przyjętego rozwiązania drogowego;  
5.3. projekt odwodnienia;  
5.5. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej 
dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, itp.;  
5.6. projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) 
kolidujących z projektowaną drogą;  
5.7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  
5.8. przedmiary robót;  
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5.9. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na 
podstawie SST );  
5.10. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu;  
5.11. uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne;  
5.12. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z 
uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów. 
6. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż:  
6.1. projekt budowlano - wykonawczy- 5 egz.  
6.2. kosztorys inwestorski- 3 egz.  
6.3. przedmiar robót- 3 egz.  
6.4. szczegółowe Specyfikacje Techniczne- 3 egz.  
6.5. zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu (gdy jest wymagany)- 3 egz.  
6.6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 5 egz.  
6.7. operat wodno - prawny (gdy jest wymagany)- 3 egz.  
6.8. inne opracowania - po 5 egz.  
6.9. dokumentacja archiwalna na płycie CD – w tym kosztorysy inwestorskie w wersji 
edytowalnej.  
7. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za  projekt zobowiązany jest do:  
8.1. Uzyskania aktualnych map do celów projektowych wykonanych w formie numerycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: a) granic nieruchomości pozyskanych 
z operatów ewidencji gruntów; b) krawężników chodników, ogrodzeń trwałych (nietrwałych), 
bram, wjazdów oraz budynków znajdujących się w granicy pasa drogowego pozyskanych z 
pomiaru bezpośredniego na osnowę geodezyjną; c) rowów, skarp, drzew oraz innych 
elementów pozyskanych ;  
8.2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia jeżeli będzie wymagane;  
8.3. Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli będzie wymagane; 
8.4. Uzyskania pozwolenia wodno - prawnego jeżeli będzie wymagane;  
8.5. Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych podanych w pkt. 4 wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym 
do  zgłoszenia robót budowlanych;  
8.6. Opracowania operatu wodno-prawnego jeżeli będzie wymagane;  
8.7. Uzgodnienia z Zamawiającym technologii wykonania i materiałów przewidzianych do 
realizacji zadania; W ramach ww. prac należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczne 
parametry i konstrukcję jezdni, chodnika, zatok autobusowych, miejsc postojowych, sposób 
odwodnienia drogi i stałą organizację ruchu. 
8.8. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz;  
8.9. W przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy, 
wykonawca winien przedstawić zamawiającemu projekt odprowadzenia wód poza pas 
drogowych, celem uzyskania przez zamawiającego zgody właścicieli tych działek na realizację 
przyjętego rozwiązania wraz z prawem dysponowania gruntem na cele budowlane; 8.11. 
Przekazywania zamawiającemu informacji w zakresie o postępie prac i przyjętych 
rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również uwzględniania w dalszych pracach nad 
projektem uwag zgłaszanych przez zamawiającego;  
8.10. Przekazywania zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia; 
8.13. Przekazywania na bieżąco zamawiającemu kopii uzgodnień, warunków i opinii, w 
terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;  
8.11. Wszelkie koszty związane z opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, 
ponosi wykonawca;  
8.12. Uzupełnianie materiałów i udzielanie stosownych wyjaśnień na wezwanie właściwego 
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organu po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej i w trakcie trwania postępowania;  
8.13. Nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania 
oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na 
podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej, a także wyjaśnień w przypadku 
złożenia odwołania;  
8.14. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z 
tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową oraz pokrywa 
wszelkie koszty wynikające z popełnionych błędów;  
8.15. W celu prawidłowego opracowania oferty wykonawca winien sprawdzić w terenie 
warunki wykonania zamówienia, jak również zgromadzić wszelkie niezbędne informacje.  
9. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.  
10. Wymagania edytorskie dla projektu budowlanego:  
10.1. przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości 
egzemplarzy określonych w pkt. 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku 
polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu;  
10.2. rysunki winny być zapisane w formacie .pdf lub .jpg;  
10.3. specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym 
w formacie .doc lub .pdf;  
10.4. przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w 
formacie .xls, .doc lub .pdf;  
10.5. kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu 
kalkulacyjnym w formacie .xls;  
10.6. wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd., mają być zeskanowane i 
załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.  
11. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem 
dróg powiatowych.  
12. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wykonawca przedstawi 
zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.  
13. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca zapewni we 
własnym zakresie.  

 

5. Wizja lokalna 
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem  

 wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie  
 znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom  
 zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej terenu budowy przedmiotowego 

  postępowania i jego otoczenia. 
3. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na  

 miejscu u Zamawiającego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego za  
 pośrednictwem miniPortal przy użyciu „Formularza do komunikacji” lub poprzez  
 przesłanie wniosku ma adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Powiatowego 
  Zarządu Dróg w Nowej Soli na ePUAP: /PZD_NowaSol/SkrytkaESP o zamiarze  
 dokonania wizji lokalnej. 

 

6. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
 (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  
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  kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia  
  podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których  
  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na  
  tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców. 

Uwaga: 
Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w 
ofercie Podwykonawców, o ile na tym etapie Wykonawca dysponuje taką wiedzą. 

 
 

7. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia wynosi: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (wraz z uzyskaniem 
prawomocnego i ostatecznego pozwolenia / zgłoszenia robót ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami) 

 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają  
 wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ, oraz spełniają określone  
 przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 
II. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie . 
 
III. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 
IV. zdolności zawodowej : 
1) w zakresie doświadczenia 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe polegające 
na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy ,,Z” lub wyższej o długości 
minimum 3 km i wartości dokumentacji powyżej 300 000,00 zł brutto dla każdego 
zadania. 
Wypełniony Wykaz usług stanowi potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia 
Wykonawcy. 
 
Uwaga: 
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia 
na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego ( NBP ) z dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego , kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje . 
 
2) w zakresie kwalifikacji zawodowych 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby skierowane do realizacji 
zamówienia posiadają niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – winny to być : 
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a) Projektant, branży drogowej – 1 osoba posiadająca: 
Kwalifikacje zawodowe: 
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub 
równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, 
Doświadczenie zawodowe: 
- doświadczenie na stanowisku Projektant branży drogowej – wykonanie 3 dokumentacji 
projektowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi 
klasy ,,Z” lub wyższej o długości minimum 3 km i wartości powyżej 200 000,00 zł, 
 
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu 
spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że podmioty 
te zrealizują prace projektowe do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

1) Uprawnienia, o których mowa powyżej winny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

2) Dopuszcza się również uprawnienia zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. 

3) Za okres doświadczenia osoby Zamawiający uzna czas liczony od dnia uzyskania 
uprawnień budowlanych do dnia składania ofert. 

4) Osoby wskazane w Wykazie osób winny legitymować się aktualnym zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
5) Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 
 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
 
 

9. Podstawy wykluczenia z postępowania 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 
mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o 
którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o 
którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
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mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu 
karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w 
art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  
  w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta  
  prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt. 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję  
  administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na  
  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio  
  przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
  w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał  
  płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  
  społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  
  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia  
  publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych  
  przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie  
  mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej  
  samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  
  ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty  
  częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że  
  wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło  
  do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania  
  tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej  
  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
  konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie  
  konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie  
  Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

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

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 
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c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

 
 

10. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie  
  zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  
  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania  
  braku podstaw wykluczenia 

 
Wykonawca winien złożyć: 
1. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: 

1) Oferta (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym) sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SWZ, 

 
Uwaga: 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, na Formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do nin. SWZ, imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy 
realizacji zamówienia (tj. projektanta z branży architektonicznej), osoba wskazana w ww. 
Wykazie osób, musi być tą samą osobą. Oferta Wykonawcy, który w ww. Wykazie osób 
nie wskaże tej samej osoby co na ww. Formularzu ofertowym, zostanie odrzucona przez 
Zamawiającego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako oferta, której treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia, po dokonaniu czynności wymaganych przez ustawę 
Pzp. 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, w formie 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określające zakres 
udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). 

3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, w formie 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub inny dokument 
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie 
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio 
do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby 
Wykonawcy. 

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , o których mowa w Rozdziale 9 
nin. SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
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podmiotowe środki dowodowe – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do nin. SWZ. 
5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oryginale, w formie 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII nin. SWZ, na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do nin. SWZ. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 4 i 5, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt.         
4 i 5, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, w formie elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w przypadku, gdy Wykonawca w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp 

 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub innych podmiotowy środek 
dowodowy, o których mowa w ppkt. 6, powinny potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określać w szczególności: 

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

• 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. 

 
Zaleca się, aby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby przygotować na druku 
zgodnym ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do nin. SWZ. 

 
2. Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą): 

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
 

3. Podmiotowe środki dowodowe ( składane na wezwanie) 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia : 

 
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

- Wykaz usług (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 
8 do nin. SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 
Uwaga: 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywaniach 
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. a, dotyczy usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio 
uczestniczył lub uczestniczy. 

 
- Wykaz osób (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, w formie elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), 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 – wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 9 do nin. SWZ. 
 

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu : 
• Oświadczenie Wykonawcy (w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, w formie 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),, w zakresie art.108 
ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 
369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;  

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; 
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Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku 
wskazania przez niego w formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych 
dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest 
uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego; 

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert1. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 
środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
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 
oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 

 

 
11. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek 
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dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów3. Wzór oświadczenia stanowi 
wzór druku załącznik nr 4 do SWZ. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu4. 
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby5. 
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
X ust. 1 pkt 4) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ6. 
 
 

12. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
   zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
 

13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344). 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:  
 miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap. gov.pl/wps/portal 

 poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na ePUAP 
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ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji. 

4. Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji – 
z wyłączeniem składania ofert – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-
ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/warunki-
korzystania. 

6. Dokumenty, oświadczenia i informacje  sporządza się w postaci elektronicznej,  
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych. 

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. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający 
i wykonawcy posługują się nazwą postępowania lub numerem sprawy 3411.07.2021.PZD.  

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ winien zostać złożony do zamawiającego nie później niż 
na 4 dni przed upływem terminu składania ofert albo opisu potrzeb i wymagań. 

11. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ winien wskazywać postępowanie, którego wniosek 
dotyczy. Wniosek należy przekazać pocztą elektronicznej na adres email drogi@pzd-
nowasol.pl lub poprzez miniPortal przy użyciu „Formularza do komunikacji” lub poprzez 
przesłanie wniosku ma adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowej Soli na ePUAP: /PZD_NowaSol/SkrytkaESP 

12. 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 
SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

14. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w pkt 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz 
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obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://www.pzd-
nowasol.pl/zamowienia-publiczne/ (zamówienia powyżej 130 000 zł) W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmiany treści SWZ, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 
zamawiającego. 

17. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
odpowiednio SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania https://www.pzd-nowasol.pl/zamowienia-
publiczne/ (zamówienia powyżej 130 000 zł). W uzasadnionych przypadkach zamawiający 
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści 
SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
https://www.pzd-nowasol.pl/zamowienia-publiczne/ (zamówienia powyżej 130 000 zł). 
Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SWZ. 

18. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami:  
Marietta Abramczyk – starszy specjalista 
Krzysztof Bieliński - specjalista 
tel +48 68 458 53 30, email: drogi@pzd-noasol.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00,  

 

 

14. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego w SWZ 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

3. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
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6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

7. Zgodnie z art. 18 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. Na platformie w formularzu składania oferty 
znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w 
SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 
niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

 
 

15. Sposób obliczania ceny oferty 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do 

zrealizowania zamówienia. Podana cena brutto powinna zawierać koszty nadzoru autorskiego w 
ilości 10 pobytów na budowie. 

3. Ofertę należy przygotować podając: 
1) cenę całości zamówienia (z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego w ilości 10 pobytów na 
budowie) brutto cyfrowo, w złotych polskich (PLN), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku oraz 
wymaganą stawkę podatku VAT w %, 
2) cenę za jeden pobyt Wykonawcy na budowie (w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego) brutto 
cyfrowo, w złotych polskich (PLN), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku oraz wymaganą 
stawkę podatku VAT w %. 

4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonymi w niniejszej 
SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23 %. 

5. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć9. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
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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 powstania 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. 

10. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, 
gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści nin. SWZ. 
12. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim. 

13. Środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje 
się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (tzn. oferta złożona w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez osobę(-by) upoważnioną(-ne) do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. w 
odpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Upoważnienie 
(pełnomocnictwo) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy 
(podpisania oferty), powinno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
rejestrowych Wykonawcy. 

15. Zaleca się, aby oferta zawierała spis wszystkich załączonych oświadczeń i dokumentów (spis treści). 
16. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (oświadczeniami i dokumentami) stanowi jedną całość. 
17. Cena ofertowa. Ofertę należy przygotować podając: 

1) cenę całości zamówienia brutto( liczbowo i słownie ) , cenę netto zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku oraz wymaganą stawkę podatku VAT w %, 
2) cenę netto i cenę brutto za jeden miesiąc usługi w rozbiciu na miejsce realizacji usługi, w 
złotych polskich (PLN), zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku . 

18. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
(Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegóły dotyczące 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zostały opisane w Rozdziale 12 SWZ. 

19. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy lub inną osobę 
upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne upoważnienie (pełnomocnictwo). 

20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania oraz zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 

21. Złożone oferty wraz z załącznikami są jawne i udostępnia się je niezwłocznie po otwarciu ofert, nie 
później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem ust.19. 

22. Wykonawca, który będzie chciał uzyskać dostęp do ofert innych Wykonawców, musi zwrócić się w tej 
sprawie z wnioskiem do Zamawiającego, który udostępni je, zgodnie z Rozdziałem 13 SWZ. 

23. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli takie wystąpią), jeżeli Wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji o 
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nazwie albo imieniu i nazwisku oraz siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności 
gospodarczej albo miejscu zamieszkania, a także informacji o cenach lub kosztach zawartych 
w ofercie. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. Stosowne zastrzeżenie, odnośnie informacji, które nie mogą być 
udostępnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej 
., Wykonawca powinien złożyć na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. 
SWZ, wraz z załączeniem jawnego uzasadnienia, w którym wykaże, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże (nie uzasadni), że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, Zamawiający uzna zastrzeżone 
informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. 
W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem w nazwie pliku: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, natomiast 
pozostała część jawna oferty winna być zawarta w osobnych plikach. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte oznakowanie części oferty 
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o 
których mowa powyżej – wszelkie negatywne konsekwencje, mogące wyniknąć z ich 
niezachowania, będą obciążały Wykonawcę. 

24. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

 
 

16. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. 

 
 

17. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05 sierpnia 2021r.  
 Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania  
 ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu  
 związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 
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18. Miejsce i termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 05 lipca 2021 r. o godz. 10:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. 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. Wykonawca po upływie terminu do 
składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
 

19. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05 lipca 2021 r. o godz. 10:10.  

2. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 
do odszyfrowania. 

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. O zmianie terminu otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub 
miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach. 
 

 

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert : 

 
Kryterium Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

( w % ) 
Maksymalna ilość 

punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium (pkt) 

1 Cena oferty brutto ( C ) 60% 60 
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2 Doświadczenie zawodowe Projektant branży 
drogowej 
 

 
40 % 

 
40 

 
 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
 
 

              cena najniższa brutto * 
           C =                                                                      x 100 p x 60%     

        cena oferty ocenianej brutto 
 
 

Wymagane doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Do wyżej 
wymienionego doświadczenia nie stosuje się zapisów art. 26 ust. 3 ustawy (dot. m.in. 
wyjaśnień, uzupełniania dokumentów). Z oferty cenowej ma jednoznacznie wynikać 
informacja umożliwiające przyznanie punktów. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda 
doświadczenia projektanta lub uzupełnieni w sposób nieprawidłowy/nieczytelny otrzyma 
„0” punktów za doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia. W wypadku 
niezgodności między deklarowaną ilością opracowanych projektów a treścią tabeli Zamawiający 
przy przyznawaniu punktów kierować się będzie treścią tabeli. Maksymalnie Wykonawca może 
zdobyć 40 punktów. 

 
 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 253 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 308 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w odpowiednim terminie. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, powinien przybyć we wskazane 
miejsce celem podpisania umowy, o treści określonej w Załączniku nr 10 do SWZ, w terminie 
wskazanym w zawiadomieniu (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 308 ust. 3 pkt 1 
lit. a ustawy Pzp). 

4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie winna zawierać: 

• Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym 
musi być zrealizowanie nin. zamówienia). 

• Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 
umowy w sprawie nin. zamówienia. 

• Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu nin. zamówienia i podział zadań. 
• Wskazanie Lidera   do   reprezentowania   partnerów   (współwykonawców)   przy   

wykonywaniu zamówienia. 
• Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
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partnerów (współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 
5. Zgodnie z Rozdziałem 12 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których 

oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich oferty, a przed 
podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec 
Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania oświadczeń wobec 
Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i 
otrzymywania należności płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk 
uprawnionego Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania 
do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów rejestrowych. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie. 

8. W przypadku unieważnienia nin. postępowania Zamawiający dokona czynności określonych w art. 
255- 256, 260 i 262 ustawy Pzp. 

 

 
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

23. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
  publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym  
  Załącznik nr 10 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 PZP oraz wskazanym we  
  Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ. 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania  
  formy pisemnej. 

 
 

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
           Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,  
  uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w  
  uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść  
  szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o  
  udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia  
  przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt  
  15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
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zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. 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. 
6. 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). 

7. 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 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 
1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 
11. 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 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
 
 

25. Zalecenia Zamawiającego 
1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny  
  być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w  
  sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla  
  rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej  
  oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego  
  dalej Rozporządzeniem KRI. 
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls  
  .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje  
  wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 

1) .zip 
2) .7Z 

4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu 
  KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w  
  takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików  
  podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB. 
6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu  
  elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 
łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie 
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 
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- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w 
formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, 
aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 
znacznikiem czasu. 

7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików. 

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 
podpisania plików oferty. 

9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 
dokumentacji. 

10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 
czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty 
na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

11. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 
 

Załączniki do SWZ: 
 

Wzór – załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy 

Wzór – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( art.108 ust.1) 

Wzór – załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Wzór – załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Wzór – załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

Wzór – załącznik nr 6 Potwierdzenie aktualności informacji 
Wzór – załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Wzór – załącznik nr 8 Wykaz usług 
Wzór – załącznik nr 9 Wykaz osób 
Załącznik nr 10 Wzór umowy 

 


