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Rozdział 1 
Dane zamawiającego 

1. Informacje o zamawiającym. 
 
Powiatowy Zarząd Dróg 
ul. Wojska Polskiego 100 b 
67 – 100 Nowa Sól 
NIP 925-17-94-858  REGON 971218187 

 
telefon +48 68 458 53 30 
strona internetowa zamawiającego: www.pzd-nowsol.pl 
adres poczty elektronicznej: drogi@pzd-nowasol.pl 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli 

ePUAP: /PZD_NowaSol/SkrytkaESP 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz, na której udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http:/www.pzd-nowsol.pl 
(zamówienia publiczne/zamówienia powyzej-130tys-zł) dostęp poprzez link zawierający nazwę 
niniejszego postępowania - zwanej w dalszej części SWZ „stroną internetową prowadzonego 
postępowania”.  

 

Rozdział 2 
Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości 
mniejszej niż progi unijne i na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zwanej 
dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” jest prowadzone w trybie podstawowym. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu dokonania wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz obowiązujące akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 3 
Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z 

wykonawcami. 

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://miniporlal.uzp.gov.pl/ 
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 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 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 3411.06.2021.PZD.  

 

Rozdział 4 
Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. 

1. 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. 

2. 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 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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 obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 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,  
                              

Rozdział 5 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Zakres opracowania. 
 
 
Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 1048F w Mirocinie 
Górnym.    
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wymieszanego z piaskiem, tłuczniem żwirem i kamieniami 

wraz z wywiezieniem nadmiaru na składowisko Wykonawcy;  
- Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni gr. 30 cm, składającej się z podbudowy z tłucznia 

wymieszanego z kamieniami i piaskiem i starej nawierzchni drogi z kamienia polnego;  
- Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów; 
- Karczowanie krzaków i poszycia; 
- Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy.; 
- Wykonanie wykopów ręcznie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy; 
- Wykonanie nasypów.;  
- Wykonanie profilowania rowów; 
- Wykonanie remontu przepustu fi 80 cm; 
- Remont przepustów pod zjazdami fi 40 cm; 
- Wykonanie muru oporowego; 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża  z gr. kat II-IV - trasa główna; 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na zjazdach publicznych;  
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na chodniku 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV na poboczach; 
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- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20cm po zagęszczeniu - 

trasa główna; 
- Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20cm po zagęszczeniu; 
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 25cm po zagęszczeniu - 

zjazdy;  
- Wykonanie warstwy podbudowy(warstwy odcinającej) z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10cm 

po zagęszczeniu - chodnik;  
- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego  gr. 15 cm, stabilizowanego mechanicznie wraz z 

poboczami szerokości 75 cm przy zjazdach;  
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 9cm - trasa główna; 
- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni o śr. gr. 7 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę 

na składowisko Inwestora do 20 km; 
- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S gr. 4cm - trasa główna; 
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zjazdach; 
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem z betonu B15; 
- Wykonanie nawierzchni pobocza z kamiennej kostki brukowej gr. 16 cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa 0-31,5 mm gr 15 cm; 
- Plantowanie, humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą (humus z odzysku); 
- Wykonanie palisady betonowe 16,5x11x80 wraz z oporem z betonu C16/20; 
- Wykonanie oznakowania poziomego; 
- Wykonanie oznakowania pionowego; 
- Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm i ławie 

betonowej z betonu B20 (C16/20); 
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm 

i ławie betonowej z betonu B20 (C16/20); 
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm 

i ławie betonowej z betonu B20 (C16/20) na zjazdach; 
- Ułożenie betonowego korytka odwadniającego w kształt rury (2 szt. ) na podsypce cem-piask. 

1:4 gr. 5 cm , przez chodnik co 50 m o dł. 1,8m od km + 0,350 do km +0,700; 
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej i jej przełożenie; 
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci na czas wykonywania robót, prace wynikające z 

uzgodnień z właścicielami sieci, w tym montaż rur osłonowych; 
- Wykonanie zabezpieczenia robót podczas wykonywania ściany czołowej i montażu przepustu  

za pomocą stalowych ścianek szczelnych wyciąganych o długości 3,0 - 6,0 m lub za pomocą 
płyt drogowych lub w inny sposób zależny od wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera 
dostosowany do sposobu wykonywania robót przez Wykonawcę zapewniającą stateczność i 
ochronę przed wodą gruntową i wodą płynącą oraz zapewniający stateczność drogi i skarp; 

- Pompowanie wody na czas wykonywania robót, wydajność pomp  dostosowana do 
przepuszczenia wody znajdującej się w cieku w czasie, Wygrodzenia koryta cieku, przełożenie 
cieku, wykonanie grodzi wraz z ewentualnym wykonaniem bypasu, średnica bypasu lub inny 
sposób zależny od Wykonawcy; 

 
 
2. Dane techniczne. 
Parametry techniczne projektowanej drogi przedstawiają się następująco: 

 klasa techniczna Z, 

 kategoria ruchu KR2, 

 prędkość projektowa 40 km/h  

 szerokość jezdni 2x3,00 m plus poszerzenia na łukach, w miejscach uspokojenia ruchu 

zawężenie do 5,5 m 

 szerokość chodnika netto 2,00 m z miejscowymi zawężeniami do 1,5 m 
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3. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 

45-233140-2 Roboty drogowe 
45-233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik 
nr 1 do SWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca 
załącznik nr 2 do SWZ. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych należy wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie. 

6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania 
określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i 
standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.  

7. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają 
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.  
Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na niewielki zakres  
i wartość zamówienia. Ponadto zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych elementów robót budowlanych oraz dopuszcza możliwość udziału 
podwykonawców. Tym samym brak podziału na części nie ogranicza możliwości ubiegania się o 
zamówienie małym i średnim przedsiębiorstwom i nie ogranicza konkurencyjności. Ponadto 
podział tak niewielkiego zamówienia na części jest niekorzystne ekonomicznie, gdyż generuje 
większe koszty realizacji całego zadania po stronie zamawiającego. W przypadku podziału na 
części każdy wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, transportem i 
pracą sprzętu na terenie budowy oraz dostawą materiałów co oznacza większe koszty realizacji 
robót budowlanych. Przy niewielkim zakresie rzeczowym skala tych kosztów może przekroczyć 
korzyści wynikające z podziału na części. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214  
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę. 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia 
przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, które  zostały określone w przedmiarze robót znajdującym się w załączniku nr 1 do 
SWZ, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące 
działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik spółki osobowej. Osoby wykonujące 
czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji 
niniejszego zamówienia.  

 

Gwarancja i rękojmia za wady. 

2. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 60 
miesięcy, z wyłączeniem zieleni, na którą wymagany jest 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi 
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za wady. 
3. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

4. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady zawierają projektowane postanowienia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące 
załącznik nr 3 do SWZ. 

 

Podwykonawstwo. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku 
wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu zamówienia), 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców, 
jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego 
załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 
przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), zamawiający 
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców. 

7. Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z 
postępowania. 

 Rozdział 6 
Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy (maksymalnie 
do dnia 31 października 2021r.) 

 

Rozdział 7 
Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę; 

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

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

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

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

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

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

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

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

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

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

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

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) 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; 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3)  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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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, 

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. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa  
w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 
wykonawcę. 

5. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa 
w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h - 
na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres 
wykluczenia; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, na okres 3 
lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
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5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez wykonawcę podlegającego 
wykluczeniu. 

Rozdział 8 
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału 
w postępowaniu; 
1.1 zdolność techniczna lub zawodowa; 

1.1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 
jedno zamówienie polegające na rozbudowie, przebudowie, budowie drogi o wartości robót 
budowlanych nie mniejszej niż 500 000 zł  (bez podatku VAT). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  wymóg wykonania dwóch zamówień winien wykazać samodzielnie 
co najmniej jeden wykonawca. 

1) W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca 
realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone wyżej 
wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy 
faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. 

2) W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których 
mowa wyżej były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie 
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca 
składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. 
zakresu robót budowlanych.  

3) Wartość robót budowlanych podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy 
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu 
zakończenia robót  – jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany 
pierwszego dnia po dniu zakończenia robót budowlanych. 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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. 

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

3. 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

7. 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 postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

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

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie 
zachodzą wobec każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

Rozdział 9 
Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1   oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, sporządzone zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, 
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie  składa każdy z wykonawców, 
 w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostepniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, 

1.2   oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, 
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

 w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostepniających zasoby, należy złożyć ponadto oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

1.3   w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,  
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumenty składa każdy z wykonawców, 
 w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostepniających zasoby, należy złożyć dodatkowo dokumenty dotyczące tego podmiotu. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, 
którego wzór stanowi   załącznik nr 5 do SWZ. 

1.4   pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3, 
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumenty składa każdy z wykonawców,  
 w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostepniających zasoby, należy złożyć ponadto dokumenty dotyczące tego podmiotu, 
jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca 
jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz 
dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty:  

2.1 oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, 
określające zakres jaki wykona każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ – 
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie, 

2.2 pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty: 

3.1 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu – w przypadku zobowiązania podmiotu 
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udostępniającego zasoby, zobowiązanie winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania zamawiającego, aktualnych 
na dzień składania następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 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; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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; sporządzonego zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w 
realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz 
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
niniejszym rozdziale, składa się w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń, należy przez to rozumieć że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) 
uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji 
którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji 
którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 
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7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  o których 
mowa w niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą ogólnodostępnych i  
bezpłatnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne 
niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument. 

10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 10, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

3) innych dokumentów, odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 10, może dokonać również notariusz. 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, 
bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o których mowa w pkt 2.1 i 
3.1 lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 12, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 



Nr postępowania: 3411.08.2021.PZD  
 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) oświadczenia, o których mowa w pkt 2.1 i 3.1  - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt. 12, może dokonać również notariusz. 

14. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 
niniejszym rozdziale 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. 

 
 

Rozdział 10 
Wadium. 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 
5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r. poz. 310, 836 i 572). 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i 
płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja oraz poręczenie musi w swej treści 
zawierać następujące informacje: 
1) nazwę gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 
2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia, 
3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia, 
4) przedmiot gwarancji lub poręczenia, 
5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie dotyczy, 
6) kwotę gwarancji lub poręczenia, 
7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin związania ofertą,  
8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na żądanie 

zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień przewidujących możliwość 
wygaśnięcia ważności gwarancji lub poręczenia w przypadku zwrotu oryginału dokumentu 
jego wystawcy oraz innych zapisów, które uniemożliwią zamawiającemu zatrzymanie kwoty 
wadium w przypadkach wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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6. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, treść dokumentu wadialnego musi 

zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, t.j.  uzyskanie zagwarantowanej 
zapłaty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezależnie od tego, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia doprowadził do ziszczenia się tych przesłanek. 

7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w Gettin 
Noble Bank nr 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z dopiskiem „wadium – Przebudowa drogi nr 
1048F w Mirocinie Górnym”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się 
termin uznania rachunku zamawiającego. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie 
innej niż PLN na wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania 
 kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi wykonawca. 

8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć:  
1) wraz z ofertą - w wydzielonym, odrębnym pliku - za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu lub 
2) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP. 

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje 
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.  

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 8, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 
jeżeli: 
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1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów 
lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

Rozdział 11 
Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 22 sierpnia 2021 roku. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego wyżej, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
– oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Oferta wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
zostanie odrzucona.  

Rozdział 12 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

2. Ofertę należy sporządzić poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza oferty wraz z Formularzem 
kosztorysu ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

3. Do oferty należy załączyć:  

1) dokumenty określone w rozdziale 9 pkt 1-3 Podmiotowe środki dowodowe – wykaz oświadczeń 
i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – jeżeli wadium jest wnoszone w 
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 3 lit. b-d Wadium, a 
wykonawca dokumentu tego nie przekazał zamawiającemu poprzez ePUAP. 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. W celu czytelnego 
zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do 
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indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści. 

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

6. Dokumenty lub oświadczenia 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. Zamawiający zaleca 
sporządzenie oferty w formacie danych: pdf., odt., doc lub docx. 

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, 
 w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba 
nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty 
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

9. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. 

11. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

13. Jeżeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, 
wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W 
przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub 
niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne. 

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. 
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Rozdział 13 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz 
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym. 

3. Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy, który będzie stanowił 
załącznik do umowy. Kosztorys ofertowy będzie służył do obliczenia wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Kalkulacje cen jednostkowych będą służyły do 
obliczenia wysokości zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadkach 
określonych w projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 

 

4. W formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ należy podać wynikającą z formularza 
kosztorysu ofertowego cenę netto oferty, wartość podatku VAT oraz cenę oferty brutto (wraz z 
podatkiem VAT). 

5. Należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 23 %. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Jeżeli zostanie 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 zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa wyżej, wykonawca ma obowiązek: 

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. 

Powyższe informacje należy przedstawić w formularzu oferty który stanowi załącznik nr 4 do 
SWZ.  

8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN (złoty 
polski).  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
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Rozdział 14 
Sposób i termin składania ofert.  

Termin otwarcia 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 23 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. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 10:10.  

8. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

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

10. 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. 

11. 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. 

Rozdział 15 
Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert. 

1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert:  
 

l.p. nazwa kryterium waga 

1. cena oferty  60 % 

2. Okres udzielonej gwarancji  40 % 

 

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższych zasad: 
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1) Ocena kryterium „cena oferty” - będzie przeprowadzana wg następującego wzoru 

matematycznego: 

Cmin 

P(Co) = -----------------x 100 x 60 % 
Co 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych, 
Co - cena ocenianej oferty, 
P(Co) - liczba punktów za kryterium ceny. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do 
dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. 

 
2) Ocena kryterium „okres udzielonej gwarancji” - będzie przeprowadzana na podstawie długości 
terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres gwarancji 
wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania Protokołu odbioru 
końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 7 lat (84 miesięcy) od daty podpisania 
Protokołu odbioru końcowego) i obliczona na podstawie następującego wzoru matematycznego: 

OGBO 
G = ------------------ 100 x 4 0 %  

NZOG 
gdzie : 
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji jakości 
OGBO - okres gwarancji badanej oferty, 
NZOG - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona 
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. 
 
 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak obliczona kwota będzie podstawą 
obliczenia punktów w kryterium oceny ofert „cena oferty”. 

 
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych przez nich ofertach. 

 

Rozdział 16 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. 
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Rozdział 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie 
zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Uwaga  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno  
zawierać następujące elementy:  
1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 

 termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 
dni po jego zakończeniu,  

 termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji musi 
obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz 
zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy. 

Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację 
jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie. 

W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej 
elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie 
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek 
bankowy zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. nr 70 1560 0013 2004 8709 5000 0005 z 
dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Przebudowa drogi nr 1048 w 
Mirocinie Górnym”. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
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7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  
b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady oraz gwarancji, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji. 

Rozdział 18 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o 
sposobie, miejscu i terminie zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy na warunkach określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i dostarczenie oryginały do Zamawiającego. 

6. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę, 
regulującą ich współpracę zawierającą, co najmniej:  

 strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,  

 zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich – zgodny ze złożonym 
oświadczeniem w postępowaniu, 

 solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

 wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę 
wspólną.  

7. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w 
pkt. 5 i 6 umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy, a złożone wadium zostanie zatrzymane 
przez zamawiającego. 

Rozdział 19 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i 
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Średnich Przedsiębiorców. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są  
w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 20 
Informacja o przetwarzaniu 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 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; 
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 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. 

Załączniki do SWZ 

Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne 

Załącznik nr 3 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Załącznik nr 4 Formularz oferty wraz z Formularzem kosztorysu ofertowego 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
określające zakres jaki wykona każdy z wykonawców 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 9 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 10 
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – jeśli 
dotyczy 

 


