Poświętne 22.04. 2021 r
GPZ.271.14.2021
Gmina Poświętne
18-112 Poświętne 21

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż
progi unijne w trybie podstawowym (art. 275 pkt.1 ustawy z dn. 11.09.2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019, z 2020 r poz. 288, 1492,
1517, 2275 i 2320 )
Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne
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Zawartość SWZ:
1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania.
2. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Identyfikator, link i miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
4. Tryb udzielenia zamówienia.
5. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
6. Opis przedmiotu zamówienia
7. Termin wykonania zamówienia.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej sytuacji określonych w art. 65
ust.1, art. 66 i art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
11. Termin związania z ofertą.
12. Warunki udziału w postępowaniu
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
14. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na
które zamówienia może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające
zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
16. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie.
17. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich
złożenia.
18. Sposób obliczenia ceny
19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
20. Udostępnienie zasobów
21. Wymagania wynikające z art. 95 ustawy Pzp.
22. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
23. Podwykonawstwo
24. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek
wniesienia wadium.
25. Termin oraz sposób składania ofert.
26. Termin otwarcia ofert.
27. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
28. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje).
29. Odrzucenie oferty
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30. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Wybór
najkorzystniejszej oferty.
31. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
32. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy.
33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
34. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
35. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający
przewiduje takie wymagania.
36. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.
37. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający
przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów.
38. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
39. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot.
40. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający
przewiduje zawarcie umowy ramowej.
41. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z informacjami, o których mowa w art, 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
42. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
43. Postanowienia końcowe
44. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
45. Załączniki do SWZ:
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Uwaga:
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa
się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy
opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem zaufanym;
- lub podpisem osobistym.
1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.
GMINA POŚWIĘTNE
Poświętne nr 21
18-112 Poświętne
tel. 48 85 650 13 14
e-mail: sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioskizapytania-do-urzedu/u6443hhjgk
znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3. Identyfikator, link i miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Identyfikator, link postępowania– w załączniku nr 6 do dokumnetacji postępowania.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych;
 Biuletyn Informacji Publicznej UG Poświętne:
http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/ - zakładka zamówienia publiczne;
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strona internetowa https://ugposwietne.wrotapodlasia.pl/

4. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów
wykonawczych, w szczególności:
1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z
2020 r. poz. 2452);
2) 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 (Dz. U. Z 2020 r.
poz. 2415);
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U.
Z 2020 r. poz. 2439);
4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453);
5) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
dotyczących zawierania umów koncesji (Dz. U. poz. 2441).
5. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
prowadzenia negocjacji.

oferty z możliwością

6. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „ Przebudowa drogi
gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne”” na odcinku długości 0,286 km.
Zamówienie obejmuje:
- roboty przygotowawcze - kod CPV: 45110000-1
- roboty ziemne – kod CPV: 45233000-9
- wykonanie podbudowy- kod CPV: 45233300-2
- wykonanie nawierzchni – kod CPV: 45233200-1
- roboty wykończeniowe – kod CPV: 45233000-9
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- oznakowanie drogi – kod CPV: 45233290-8
Opis robót budowlanych zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z:
a. dokumentacją projektową,
b. Szczegółową Specyfikacją Techniczną,
c. przedmiarem robót,
d. obowiązującymi przepisami
e. normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Obmiary robót zawarte w przedmiarze mają wyłącznie charakter informacyjny
(pomocniczy). Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania
zamówienia w zakresie wszystkich prac wynikających z w/w dokumentacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie niezbędne koszty i prace do
kompleksowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji
technicznej, SWZ, jak również koszty w nich ujęte, bez których nie można wykonać
zamówienia lub przystąpić do użytkowania.
7. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia - nie później niż 60 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczęcie robót powinno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.
(nie dotyczy składania ofert )
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 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.
- instrukcja użytkownika miniportalu – załącznik nr 5 do dokumentacji przetargowej.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e- mail: sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
- nie dotyczy
składania ofert.
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4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
6.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy 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. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania (pkt. 3 SWZ).
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.
9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w
inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnienia jednej sytuacji określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 69 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczy
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10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
a) Alfred Dobrzyński – Zastępca Wójta Gminy Poświętne
tel. 48 85 650 13 14 w. 1
e-mail: alfred.dobrzynski@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
w sprawach związanych z procedurami wynikającymi z ustawy Pzp
b) Tomasz Malecki - podinspektor
tel. 48 85 650 13 14
e-mail: tomasz.malecki@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
w sprawach związanych z realizacją inwestycji.
11. Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09 czerwca 2021 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania wymienionego w pkt. 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 dłużej jednak niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór
jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody
do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
12. Warunki udziału w postępowaniu
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
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b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z
niniejszą SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza
ofertowego, zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała
treści SWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt
3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – wzór załącznik nr 3 do
SWZ..
4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa powyżej 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.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
powyżej także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
9

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby
– wykonawca przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące
tego wykonawcy.
14. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub
maksymalną liczbę części, na które zamówienia może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia,
które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy
16. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich
składanie.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający
będzie wymagał ich złożenia.
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
18. Sposób obliczenia ceny
1.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje. Ceną w
rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w
jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić
Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od
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towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym.
2.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w
złotych polskich (PLN).
3.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia.
4.
Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty
(związania ofertą)
5.
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena
uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawców, wszelkie koszty,
opłaty, daniny publiczne oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w
szczególności obowiązujący w polskim obrocie handlowym podatek VAT oraz inne
koszty wynikające z umowy. W tym zawiera również wszelkie koszty robót
przygotowawczych, porządkowych, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą
geodezyjną zadania w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii
elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku za zdarzeniami
losowymi,
odpowiedzialności
cywilnej
oraz
następstw
nieszczęśliwych
nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z
ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
Wykonawca przedstawi cenę w formularzu ofertowym. Wykonawca nie musi
przedstawiać kosztorysu ofertowego.
6. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie
Zamawiający. Wykonawca powinien uwzględnić konieczność organizacji placu
budowy, wykonania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót lub
dokumentacji technicznej, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z
dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi przepisami prawa. W wycenie robót rozbiórkowych i demontażowych
należy również uwzględnić sposób postępowania z materiałami z demontażu,
określony szczegółowo we wzorze umowy.
7.

Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia ma być zweryfikowana
przez Wykonawcę dokumentacja przetargowa. Przedmiar robót jest materiałem
pomocniczym dla wykonawcy, nawet jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według
dokumentacji projektowej. W przypadku gdy jakieś prace nie zostały ujęte w
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przedmiarach, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
Załączone do SWZ przedmiary robót służą określeniu rodzaju i zakresu
planowanych do wykonania prac, jednakże Wykonawca kalkulując cenę ponosi
ryzyko związane z ewentualną koniecznością realizacji prac w nich nie ujętych a
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie
cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.
9.
Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1
grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę brutto oferty należy podać cyfrowo oraz
słownie.

8.

10.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu
ofertowym" stanowiącym do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

11.

Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę
powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z
umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów
i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki

cywilne)) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego
zamówienia;
2) Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
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prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
20. Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,
wykonawcy
mogą
polegać
na
zdolnościach
podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
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ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
21. Wymagania wynikające z art. 95 ustawy Pzp.
1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, układanie masy bitumicznej, jeżeli
wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało będzie
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 kodeksu pracy.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
pkt. 1 czynności.
Czynności kontrolne, o których mowa w ust.1 obejmują weryfikację zatrudnienia.
W celu weryfikacji zatrudnienia zamawiający może żądać w szczególności dowodów,
określonych w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w postanowieniach projektu umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.
22. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art.
121 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczy

23. Podwykonawstwo
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi podwykonawcy/podwykonawcom.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm
podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty”
4. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem,
oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy
5. W zakresie nieunormowanym niniejszą SWZ dotyczącym podwykonastwa
zastosowanie mają przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.
24. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli zamawiający
przewiduje obowiązek wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
25. Termin oraz sposób składania ofert.
Termin składania ofert - do dnia 11 maja 2021 roku do godz. 10.00
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę należy
złożyć w oryginale.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w„Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/, zał. Nr 5 do SWZ.
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5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika;
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w postaci elektronicznej, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z
oryginałem.
8. Za elektroniczną kopię dokumentu, którego oryginał istnieje w formie papierowej,
uznaje się kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych, np. scan.
9. Jeżeli Wykonawca przekazuje dokument elektroniczny w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym
pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o zamówienie, podmiot trzeci albo podwykonawcę.
10. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13. 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
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010, 1649), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
17. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w
postępowaniu ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.
18. Zgodnie z ustawą Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
26. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku o godzinie 12.00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. W przypadku awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia przez zamawiającego ofert w terminie wskazanym w pkt. 1, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający upubliczni informację o zmianie
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terminu otwarcia ofert na
https://miniportal.uzp.gov.pl/

stronie

internetowej

prowadzonego

postępowania

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/) informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach, o których mowa w pkt. 1.
27. Podstawy wykluczenia, o których mowa w 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 po-chodzenia 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),
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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.
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem samego Wykonawcy.
28. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je
przewiduje).
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1
ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo zamówień publicznych.
29. Odrzucenie oferty
Zgodnie z art. 226 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuci
ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcą:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art.125 ust.1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających
brak

podstaw

postępowaniu,

wykluczenia

lub

przedmiotowego

spełnienie
środka

warunków

dowodowego,

udziału
lub

w

innych

dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub przekazania oferty przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
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7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert (nie
dotyczy)
10)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o
której mowa w art.223 ust.2 pkt 3;
12)wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą;
13)wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
14)Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3;
15)oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej
złożenia (nie dotyczy);
16)jej

przyjęcie

naruszyłoby

bezpieczeństwo

publiczne

lub

istotny

interes

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
17)obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r, o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich
negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe (
nie dotyczy)
18)została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego,
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w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia ( nie
dotyczy)
30. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Lp

Nazwa kryterium

Waga
kryterium %
60

1.

cena ofertowa brutto

2.

Okres
gwarancji. 30
(minimalny
okres
gwarancji: 24 m-ce,
maksymalny
okres
gwarancji – 60 m-cy)
Termin płatności.
10
(nie
może
być
krótszy niż 7 dni i nie
dłuższy niż 30 dni)

3.

Szczegółowy wzór
(cena
najniższa
wynikająca
ze
złożonych ofert /cena oferty badanej) x
100 pkt x 60 %
(okres gwarancji wynikający z oferty
ocenianej/maksymalny
okres
gwarancji
określony
przez
zamawiającego) x 100 pkt x 30 %
(termin płatności wynikający z oferty
badanej / górny limit okresu płatności
określony przez zamawiającego) x
100 pkt x 10 %

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
`
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje
wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie zgodnym art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zostaną również udostępnione na stronie internetowej prowadzonego
postępowania http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/
31. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SWZ.
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2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
3. Po wyborze oferty przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej przez wybranego wykonawcę w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Łapach, nr konta 69 8081 0009 0000 3955 2000 0040
z adnotacją "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Przebudowa drogi
gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne”
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form.
Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa powyżej jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
W zakresie nieunormowanym w niniejszym punkcie SWZ stosuje się przepisy
art. 449 - 453 ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo zamówień publicznych.
23

32. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zostały określone w załączniku nr 4
do SWZ.
33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
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 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest w języku polskim.
4. Odwołanie

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:

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. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne

przepisy Działu IX ustawy Pzp.
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34. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie
wymagania.
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
35. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
Nie dotyczy
36. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1
pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielanie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.
7 i 8 ustawy z dnia 11.09.2019 r Prawo zamówień publicznych.
37. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o
których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo
wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych
dokumentów.
Nie dotyczy
38. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
39. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
40. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
41. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art,
230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
42. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczy
43. Postanowienia końcowe
1. W zakresie wyjaśnień treści niniejszej SWZ, zmiany treści SWZ, zastosowanie mają
przepisy Działu III, rozdział 4, oddział 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych.
2. W zakresie nieunormowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia
zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych.
44. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poświętne, 18-112
Poświętne nr 21,
tel. 085 650 13 14,
faks 085 650 11 83,
e-mail: sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl
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inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Poświętnem jest
Pani Anna Roszkowska, e-mail: ido@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl, tel. 085 650
13 14 w. 9*;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Przebudowa drogi gminnej nr

160230B w miejscowości Poświętne numer

postępowania: GPZ.271.14.2021 prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275
ust.1 ustawy Pzp);


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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;



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;



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



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 ***;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;


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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

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
45. Załączniki do SWZ:
Nr 1 - Formularz ofertowy – wzór;
Nr 2 – Dokumentacja projektowa:
2.1. Projekt wykonawczy (PW);
2.2. Projekt stałej organizacji ruchu (SOR);
2.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST);
2.4. Przedmiar robót;
Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór;
Nr 4 - Projektowane postanowienia umowy;
Nr 5 – instrukcja użytkownika miniportalu
Nr 6 – link i identyfikator postępowania

z postępowania i
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