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I. NAZWA ZADANIA 
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Niesiebędowice 
 

II. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Korfantów, Rynek 4, 48 – 317 Korfantów 
tel. (77) 43 43 820 
fax: (77) 43 43 817 
Strona www: www.korfantow.pl 
E –mail: przetargi@korfantow.pl 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.korfantow.pl 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
Godziny urzędowania: 
poniedziałek 730-1700 

wtorek - czwartek 730-1530 

piątek 730-1400 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z 
późn. zm.) zwanej dalej także „pzp”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy pzp. 

5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: bzp.uzp.gov.pl 

6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów. 

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. 

zm.); 
2) Rozporządzenie 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. poz. 2415). 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (Kody CPV):  
 
Kod główny: 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
 
Kody dodatkowe: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
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1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej  
w miejscowości Niesiebędowice na dz. nr 291, 292, 225 o łącznej długości ok. 345 mb  

 
 
2. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: 
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej  
- korytowanie i wykonanie podbudowy z betonu C1,5/2,0 gr. 15cm, warstwa górna z kruszywa   
  łamanego 0-31,5 gr. 22cm 
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa wiążąca gr 5cm 
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej jako warstwa ścieralna gr 4 cm 
-wykonanie nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru  
  grafitowego na podsypce z miału kamiennego 
- wykonanie wjazdu na drogę wewnętrzna dz. nr 217/1 
- remont przepustów rurowych Ø500 o dł. 30mb oraz obrukowanie wylotu kostką kamienną nieregularną 9/11 
- wykonanie odcinka rowu na odcinku o dł. ok. 18,0mb oraz odtworzenie istniejącego rowu na odcinku o dł.    
   ok. 50,0mb 
- demontaż studzienki ściekowej ulicznej i montaż studzienki z gotowych elementów betonowych Ø500 z  
   osadnikiem   
   bez syfonu z wpustem żeliwnym D400 
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10cm ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 
- humusowanie pobocza pasa drogowego o gr. 5cm, 
- włączenie do drogi powiatowej 
 
Jezdnię zaprojektowano jako przekrój jednostronny o nachyleniu 2%.  
 
Powyższe prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, 
przepisami prawa dotyczącego wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami 
BHP, warunkami zezwoleń i pozwoleń oraz wiedzą techniczną. 
 
3. Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną inwestycji oraz pomiar geodezyjny powykonawczy zapewnia 
WYKONAWCA. 
4. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne media niezbędne do realizacji zadania, 
WYKONAWCA zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami 
mediów.  
5. W ramach umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do opracowania: 

a) dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego,  
b) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,  
c) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej. 

 
6.  W ramach przedmiotu zamówienia własnym kosztem i staraniem Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) Wykonania przebudowy drogi według dokumentacji budowlanej, dokumentacji projektowej, 
2) Opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót (zatwierdzony przez właściwego Zarządcę drogi tj. droga wewnętrzna – Burmistrz Korfantowa, 
włączenie drogi wewnętrznej do drogi powiatowej – Starosta Nyski,) 

3) Roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu     
 miejsca prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1532 O  należy wystąpić z  
wnioskiem o przekazanie pasa drogowego do Starostwa  Powiatowego w Nysie (zgodnie z zapisami 
decyzji na wykonanie włączenia do drogi powiatowej). 

5) Wykonawca przedmiot niniejszej umowy będzie realizował na czynnym obiekcie,  
w związku z tym w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i 
śmieci oraz niepotrzebne urządzenia w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z drogi jej 
użytkownikom oraz zabezpieczy dojścia i dojazdy do przyległych nieruchomości. 
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6) Zapewnienia dojazdu i dojść do posesji przyległych do pasa drogowego a w szczególności z co najmniej 
4 dniowym wyprzedzeniem przekazania pisemnej informacji właścicielom, mieszkańcom i 
użytkownikom tych nieruchomości , a także Inwestorowi o terminach i rodzaju ograniczeń w dostępie do 
poszczególnych posesji, po uprzednim uzgodnieniu z nimi tych terminów wraz z aktualizacją tych 
informacji, dostosowując je do bieżących potrzeb. Informacje te należy zamieszczać również w obrębie 
wejść do poszczególnych nieruchomości, a jeżeli zajdzie potrzeba to oznakować również trasy, kierunki 
przejścia i dojazdy z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych znajdujących się poza terenem 
budowy.  

7) Z uwagi na bliskie usytuowanie istniejącej zabudowy do terenu prowadzonych robót, realizować 
prace w sposób minimalizujący uciążliwości oraz stosować urządzenia dostosowane do charakteru 
prowadzonych robót, których oddziaływanie nie będzie powodowało uszkodzeń zabudowy 
przyległej. W terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy , przed rozpoczęciem prac , 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inwestorowi dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej  
(na płycie CD, DVD itp. lub innym nośniku informacji) wszystkich budynków (zdjęcia wykonane z 
różnych ujęć), obrazującą ich stan. Taką samą dokumentację fotograficzną i z tych samych ujęć 
Wykonawca sporządzi po zakończeniu robót i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu 
odbioru końcowego. 

8) Przewiezienia materiału rozbiórkowego w miejsce wskazane przez przedstawiciela 
ZAMAWIAJĄCEGO na odległość do 2 km od placu budowy. 

9) W ramach prac geodezyjnych oprócz obowiązków wynikających z przepisów: 
a) wyznaczyć i oznaczyć wszystkie istniejące sieci i przyłącza znajdujące się w obszarze 
prowadzonych robót, w tym kolidujące z rozwiązaniami projektowymi, także te, które mogą nie być 
ujęte w dokumentacji budowlanej przekazanej WYKONAWCY, w szczególności linie 
telekomunikacyjne, linie energetyczne, sieci i przyłącza wodociągowe a także granice  prowadzonych 
robót. W pasie drogi wewnętrznej znajduje się sieć i przyłącz gazu - zaznaczone na załączniku 
mapowym 
b) opracować zestawienia ilościowe w zakresie powierzchni jezdni  
c) opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU 
w następujących ilościach:  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazanie jej ZAMAWIAJĄCEMU w ilości po min. 4 egz. map 
geodezyjnych powykonawczych oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej nagranej na płytę CD, DVD lub inny 
nośnik informacji elektronicznej opatrzone klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów w oparciu o które mapa 
ta została sporządzona albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych  
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego 
dopuszcza się ww mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU  
w terminie czterech tygodni od dnia odbioru końcowego. 
- dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem 
pkt 2.2 lit. a) oraz informację geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od projektu sporządzone przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe 
(art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane). Informację tę należy przygotować w co najmniej 2 egz.,  
Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz teren   przyległy i 
przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do dnia odbioru końcowego robót. 

10) WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi zamówieniem 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, spełniając warunki 
stawiane w SIWZ; 

11) WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu    
zamówienia. 

12) Zastosowane materiały i urządzenia powinny zawierać atesty, certyfikaty, aprobaty, zgodne  
z Polskimi Normami oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom STWiORB   
(Szczegółowe specyfikacje techniczne). 

13) WYKONAWCA jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy, 
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14) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia 
terenu budowy od ZAMAWIAJĄCEGO, 

15) WYKONAWCA jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu: 
a) strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników 
i osób trzecich; 
b) strat powstałych w związku z prowadzeniem robót m.in. związanych z uszkodzeniem 
infrastruktury technicznej w tym sieci i przyłączy (również sieci i przyłącza, które nie są ujęte w 
dokumentacji budowlanej) obiektów budowlanych i innych obiektów, urządzań oraz przedmiotów; 
c) strat powstałych w związku z uniemożliwieniem dostępu do przyległych posesji, 

16) ZAMAWIAJĄCY zaleca, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu 
zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
zamówienia; 

17) WYKONAWCA przeprowadzi na własny koszt m.in. pomiary zageszczenia gruntu i badania materiałów 
oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót przed ich zakryciem; 

18) O terminach wykonania robót ulegających zakryciu WYKONAWCA poinformuje Inspektora nadzoru 
celem odbioru tych robót; 

19) WYKONAWCA wszelkie kolizje (jeżeli wystąpią) z urządzeniami podziemnymi wykona zgdnie z 
uzgodnieniami właścicieli tych urządzeń; 

20) Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem wchodzi wykonanie wszelkich innych 
robót objetych dokumentacją projektową i STWiOR oraz projektem umowy; 

21) Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA nieodpłatnie będzie 
zobowiązany w okresie realizacji umowy oraz w okresie rękojmi opracować i przekazać 
ZAMAWIAJĄCEMU w ustalonych terminach kosztorysy powykonawcze (uproszczone, szczegółowe, 
różnicowe) wyjaśnienia dotyczące realizacji robót, zestawienia rzeczowo – kosztowe lub inne dokumenty 
i informacje związane z realizacją zadania, w zakresie oraz w formie wymaganej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

22) Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji budowy wraz z jej późniejszą 
likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 
wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy 
obciążają WYKONAWCĘ. 

23) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania; 

24) WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie 
budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót; 

25) WYKONAWCA ma obowiązek informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy WYKONAWCY, 
b) zmianie osób reprezentujących WYKONAWCĘ, 
c) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości WYKONAWCY oraz o ogłoszeniu upadłości 

WYKONAWCY, 
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA, 
e) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej WYKONAWCY, 
f) zawieszeniu działalności gospodarczej WYKONAWCY; 

26) Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru oraz uzyskania 
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO przed ich realizacją; 

27) Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym; 
28) WYKONAWCA zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowego w/g załączonego wzoru 

do SIWZ, określającego termin realizacji poszczególnych elementów zadania. Wypełniony przez 
Wykonawcę harmonogram rzeczowy należy dostarczyć na dwa dni przed podpisaniem umowy do 
zaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO. Harmonogram opracowuje i aktualizuje 
WYKONAWCA. Jeżeli WYKONAWCA będzie uchylał się od złożenia w/w harmonogramu w 
terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY opracuje harmonogram w/g 
własnego uznania, który będzie dla WYKONAWCY wiążący. Aktualizacja i zmiany harmonogramu nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 
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29) Zapewnienie w rozliczeniach z ZAMAWIAJĄCYM m.in. poniesionego wymogu: 
a) wynagrodzenie WYKONAWCY, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 
przez WYKONAWCĘ na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
robót stanowiące integralną część protokołu odbioru częściowego, sporządzonym przez 
WYKONAWCĘ narastająco odnoszącym się do kwot i całego zakresu objętego umową uwzględniające 
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w formie tabelarycznej winno uwzględniać m.in.: wartości 
(kwoty) wynikające z kosztorysu ofertowego, wartości (kwoty) wykonanych robót od początku budowy 
uwzględniające kwoty wykonanych robót podlegające odbiorowi, wartości (kwoty) wykonanych robót od 
początku budowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, wartości (kwoty) wykonanych robót podlegających 
odbiorowi (w okresie rozliczeniowym), stopień procentowy zaawansowania robót. Protokoły odbioru 
częściowego oprócz ww. zestawienia wartości wykonanych robót winny zawierać m.in.: nr protokołu, datę 
sporządzenia, okres podlegający odbiorowi ( w tym daty początkowa i końcowa odnoszące się do terminu 
realizacji prac podlegających odbiorowi), nazwę i adres zadania, nazwa i adres WYKONAWCY oraz 
ZAMAWIAJĄCEGO, dane personalne osób uczestniczących w odbiorze (imiona, nazwiska, funkcje w tym co 
najmniej kierownika budowy oraz inspektora nadzoru). Protokoły te pod w/w częścią opisową winny również 
zawierać tabelaryczne zestawienie rzeczowo wartościowe pogrupowanych głównych elementów (np. rodzajów 
robót, działów)  podlegających odbiorowi z kwotami wynikającymi z zestawienie wartości wykonanych robót 
oraz uwzględniać łączną kwotę robót podlegających odbiorowi i ogólną oceną wykonanych robót. Każdy z 
protokołów winien zostać podpisany przez osoby biorące udział w czynnościach odbiorowych. Dopuszcza się po 
uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO zastosowanie w protokołach innych zapisów; 

b) podstawą opracowania kosztorysu powykonawczego/różnicowego winno być opracowanie 
szczegółowego obmiaru powykonawczego zawierającego wszystkie zrealizowane elementy prac podlegające 
odbiorowi wraz z ich szczegółowym zwymiarowaniem obejmujący poszczególne wydzielone części, odcinki, 
elementy itp. (zawierający szczegółowe elementy pomiarowe m.in. długość, szerokość, itp.), które po 
przeprowadzeniu wszystkich działań arytmetycznych określą wynik tych działań i umożliwią w łatwy prosty 
sposób sprawdzenie rzeczywistych zrealizowanych wielkości. Nie dopuszcza się przyjmowanie w obmiarze 
powykonawczym tylko sumy lub ostatecznego wyniku działań arytmetycznych bez przedstawienia logicznego 
ciągu i kolejności przeprowadzania obliczeń. 
30) Zadanie objęte jest pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Przewidywana kwota dofinansowania do 415.275,21 zł. 
31) ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega do osobistego wykonania 

następujące czynności: 
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych części zamówienia. 
W odniesieniu do kluczowych części zamówienia, zastrzeżonych do osobistego wykonania przez 
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

32) Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie: 
1) Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na, które organ 
administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł sprzeciwu w dniu 05.08.2020r. . 
2) Decyzji Nr DR.7130.2.93.2019.ŁN z dnia 12.02.2020r wydanej przez Zarząd Powiatu w Nysie 
na przebudowę włączenia do drogi powiatowej. 
3) Innych warunków i wytycznych wynikających z dokumentacji budowlanych. 

 
7. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy został określony w: 

1) SWZ, 
2) Dokumentacji projektowej, 
3) Przedmiarach robót, 
4) STWIOR. 

Powyższe prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, 
przepisami prawa dotyczącego wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie  
z zasadami BHP, warunkami zezwoleń i pozwoleń oraz wiedzą techniczną. 
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UWAGA! 
1. Zamawiający, na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Pzp, zastrzega do osobistego wykonania następującą, 
kluczową część zamówienia: 
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt 1 jako kluczowych) części 
zamówienia. 
3. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia, zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu ani powierzyć wykonania tej części podwykonawcom. 
 
II. Informacje dot. pozostałych warunków 
1. Gwarancja i rękojmia: 
a) Przewiduje się okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty budowlane zgodnie z umową nie krótszy niż 36 
miesięcy. 
b) Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres gwarancji w przedziale od 37 miesięcy 
do 60 miesięcy. 
c) Wykonawca może zaoferować okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, jednak dodatkowe punkty 
zostaną mu przyznane wyłącznie do okresu 60 miesięcy. 
d) Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną 
odrzucone. 
e) Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże proponowanego okresu rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, czyli 36 miesięcy. 
2. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej wskazał 
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i Zamawiający wskazaniu takiemu dodaje wyrazy „lub równoważny”. 
3. Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w 
odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń, produktów znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w 
szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia, produktu numer katalogowy lub producent, 
należy to traktować, jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a 
Zamawiający, zgodnie z art. 400 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia, produkty równoważne. 
Wszelkie materiały, urządzenia, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i produkty, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Rozwiązania 
(materiały, urządzenia) równoważne to takie, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach technicznych, 
jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym 
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem. 
Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o 
cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz 
oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie robot budowlanych z zastosowaniem 
materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez Zamawiającego w opisie rozwiązania równoważnego). 
Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może 
stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie 
postępowania.  
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w złożonej ofercie, które rozwiązania są równoważne. 
Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał, urządzenie, produkt jest równoważny i w 
jego gestii leży przedstawienie wraz ze złożoną ofertą wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. 
potwierdzających równoważność. Z opisu oraz załączonych dokumentów winno wynikać, iż rozwiązanie nie 
stanowi zmiany dokumentacji projektowej Zamawiającego. 
Niewykazanie rozwiązań równoważnych oraz niezłożenie dokumentów, o których mowa wyżej, wraz z ofertą, 
traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy 
w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 

- tej samej wytrzymałości, 
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- tej samej trwałości, 
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, 

ponadto muszą być: 
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 
- spełniać te same funkcje, 
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż., 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty 

techniczne. 
 
4. Wynagrodzenie WYKONAWCY, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
WYKONAWCĘ na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
stanowiące integralną część protokołu odbioru częściowego, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco 
odnoszącym się do kwot i całego zakresu objętego umową uwzględniające zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane.  

Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone w formie tabelarycznej winno uwzględniać m.in.: 
wartości (kwoty) wynikające z kosztorysu ofertowego, wartości (kwoty) wykonanych robót od początku 
budowy uwzględniające kwoty wykonanych robót podlegające odbiorowi, wartości (kwoty) wykonanych 
robót od początku budowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, wartości (kwoty) wykonanych robót 
podlegających odbiorowi (w okresie rozliczeniowym), stopień procentowy zaawansowania robót. Protokoły 
odbioru częściowego oprócz ww. zestawienia wartości wykonanych robót winny zawierać m.in.: nr 
protokołu, datę sporządzenia, okres podlegający odbiorowi (w tym daty początkowa i końcowa odnoszące 
się do terminu realizacji prac podlegających odbiorowi), nazwę i adres zadania, nazwa i adres Wykonawcy 
oraz Zamawiającego, dane personalne osób uczestniczących w odbiorze (imiona, nazwiska, funkcje w tym 
co najmniej kierownika budowy oraz inspektora nadzoru). Protokoły te pod w/w częścią opisową winny 
również zawierać tabelaryczne zestawienie rzeczowo wartościowe pogrupowanych głównych elementów 
(np. rodzajów robót, działów)  podlegających odbiorowi z kwotami wynikającymi z zestawienie wartości 
wykonanych robót oraz uwzględniać łączną kwotę robót podlegających odbiorowi i ogólną oceną 
wykonanych robót. Każdy z protokołów winien zostać podpisany przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbiorowych. Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Zamawiającego zastosowanie w protokołach innych 
zapisów.  

 
III. Informacja dotycząca wymagań zamawiającego, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. 
1. Stosownie do art. 95 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących określone poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
„Art. 22. § 1.  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 
 
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, aby w przypadkach, o których mowa w ust., na 
umowę o pracę zostały zatrudnione osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia następujące, 
bezpośrednie czynności wynikające z technologii i realizacji robót, określonych w dokumentacji 
projektowej: 
Prace fizyczne, proste nieskomplikowane ogólnobudowlane w szczególności związane z: 
- robotami ziemnymi,  
- wykonaniem podbudowy,  
- wykonaniem nawierzchni jezdni,  
- obsługa sprzętu budowlanego przeznaczonego do realizacji robót ziemnych (koparki, koparko – 
ładowarki, układarki masy asfaltowej, samochody transportowe itp.) 
 
3. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę: 
W celu weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę osób, wykonujących czynności wymienione w pkt III.2. 
Zamawiający jest upoważniony między innymi do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. 
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W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie III.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób ,daty zawarcia 
umowy i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy. 
Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku niedokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji 
odpowiada WYKONAWCA. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania do złożenia tylko jednego z dokumentów, o których mowa 
powyżej. 
 
4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 
 
Zamawiający, w celu przeprowadzenia kontroli zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących 

wymagane czynności, jest upoważniony do: 
 
4.1. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jeżeli zajdą 
wątpliwości co do wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 
 
4.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: w dniu podpisania umowy. 
2.  Wymagany termin zakończenia wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy 
 

VI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w projekcie 
umowy, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. 
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w w/w projekcie umowy. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz 
wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej 
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
2. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie  
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  
w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji,  
o której mowa w pkt. 1) oraz wynikające z wielkości obmiarowych faktycznie zrealizowanego zakresu 
rzeczowego podlegającego odbiorowi 

3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w 
dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy 
zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego, czy polepszeniem warunków 
eksploatacji, bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie 
stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

4) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, 
sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź 
podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego czy zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu 
lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót 

budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych 
(opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),  

d) konieczności zmniejszenia  lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 

e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, 
f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji 

z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 
g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
h) konieczności zmiany finansowania 
i)  konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
j) realizacji  robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
6) zmiana finansowania: 

a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), 

b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5), 
c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w razie zaistnienia 
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którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7), 
d) w przypadku zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w 

potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 
7) zmiana wysokości wynagrodzenia  należnego WYKONAWCY, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, 

urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4);  
o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ. 

1. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
• ad. pkt 1) – zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu publicznego, 
• ad. pkt. 2) — zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia WYKONAWCY określonego kwotą na 

podstawie cen jednostkowych w § 2 ust. 2 umowy, odpowiednio  do wartości zmniejszonego lub 
zwiększonego zakresu rzeczowego obliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego, 

• ad. pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną, zmianą 
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod 
warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia wraz z pełnym uzasadnianiem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU będzie 
przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz: z przedstawieniem dalszych dokumentów celem 
stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, 

• ad. pkt- 4) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co  najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną 
zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, 
pod warunkiem wykazania przez  WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU 
będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz  
z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia 
należnego WYKONAWCY, 

• ad. pkt 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu  umowy: 
− lit. a) — o okres umożliwiający osiągniecie uzasadnionego interesu publicznego, 
− lit. b) — o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
− lit. c) — o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
− lit. d) —o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie 

ponad 7 dni, 
− lit. e) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego lub zwiększonego zakresu, 
− lit. f) — o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, 
− lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian  

w projekcie oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych 
poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza 
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, 

− lit. h) — o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 
− lit. i) — o okres wynikający ze zmian w pianie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie 

gminy), 
− lit. j) — o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
− lit. k) — o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

• ad. pkt. 6) —zmiana finansowania: 
− lit. a) — stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań   

określonych w ad pkt 1) i 2), 
− lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, 
− lit. c) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych  

w ad. pkt 7). 
− lit. d) — w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie 

gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu 
publicznego, 
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• ad. pkt. 7) —  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY: 
• lit. a) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszy umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz: wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia 
netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną 
zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek WYKONAWCY o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, 

• lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad. 
pkt 3) i 4), o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych technologii 
wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, ustaloną przez Strony 
stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, 
katalogów lub innych nośników cenotwórczych. 

2. Nie jest dopuszczalna zmiana WYKONAWCY, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek 
handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w 
okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 – 6 
oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Dodatkowo wprowadza się następujące możliwości zmiany umowy: 
1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
2) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności 

dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących 
przepisów, 

3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
4) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo 

budowlane dokumentów, 
5) koniecznością wykonania robót zamiennych, 

6) koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. 
 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:  
1) Sposób inicjowania zmian: 
a) zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek Stron; 
b) WYKONAWCA wnioskuje do ZAMAWIAJĄCEGO w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany; 
c) ZAMAWIAJĄCY wnioskuje do WYKONAWCY w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.  

  2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych 
dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO, protokół 
konieczności itp.  

3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do 
umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 9. Projekt aneksu przygotowuje ZAMAWIAJĄCY.  
 

 
VII. 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: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu,  https://miniportal.uzp.gov.pl   (wyłącznie przy składaniu ofert),  
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ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal  (formularz do komunikacji)  oraz poczty elektronicznej - email: 
przetargi@korfantow.pl. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać    
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy do komunikacji. 
W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do SWZ drogą elektroniczną na 
adres poczty e-mail przetargi@korfantow.pl.  Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest 
konieczne złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie). 
3. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postepowania). 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz do 
komunikacji” „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB.  
5. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą: Jacek Tokarz, email: przetargi@korfantow.pl. 
 

adres ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

6. Dane odbiorcy: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów. 

7. Adres skrytki: /mx1486lqdi/skrytka 
 
8. 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 adres e-mail: przetargi@korfantow.pl.   
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). 
 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z 
SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Poczta tradycyjna, e-mail: przetari@korfantow.pl 
 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA Z 
WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
Jacek Tokarz: tel.  77-4343820 w. 43, e-mail: przetargi@korfantow.pl 
Agnieszka Steciuk: tel. 77-4343820 w. 44, e-mail: inwestycje@korfantow.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1) Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 22.07.2021 r. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w dokumentach zamówienia, 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. 
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4) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5) 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. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na Formularzu ofertowym wg wzoru załącznika nr 1 do SWZ. 
3) Treść oferty powinna odpowiadać treści SWZ i być zgodna z warunkami zamówienia. 
4) Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. 
5) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
6) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
7) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
8) Wszystkie formularze zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”. 
9) Oferta oraz wszystkie jej załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). 

10) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo rodzajowe), które musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo to w swej treści musi 
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  

11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub te podmioty, 

12) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w 
treści niniejszej specyfikacji.  

13) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego 
wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, Zamawiający zaleca 
wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 

14) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone z tłumaczeniem na język polski 
 
Uwaga:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę pod warunkiem, że 
będą one identyczne, co do treści z formularzami przygotowanymi przez Zamawiającego. 
Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SWZ zostaną odrzucone, 
jako niezgodne z treścią SWZ. 
 
Tajemnica przedsiębiorstwa. 
1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były załączone w 
osobnym pliku. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
tj informacji 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. 

2. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym. 

3. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie 
stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
– zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań 
5.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
6.  W ofercie, o której mowa w punkcie 5, 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. 
 

6. W DNIU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ: 
 
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) 
- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do 
wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm 
podwykonawców oraz umieszczenia tych danych w odpowiednich polach formularza ofertowego – jeżeli w 
momencie składania oferty podwykonawcy są już znani. 
- Niewskazanie informacji w pkt IV.8 Formularza Ofertowego, dotyczącej wielkości przedsiębiorstwa, nie będzie 
skutkowała żadnymi konsekwencjami dla Wykonawcy. 
 
2) Kosztorys ofertowy 
Wykonawca powinien złożyć kosztorys ofertowy uproszczony, który powinien zostać sporządzony w oparciu 
o przedmiar robót, dokumentację projektową, SWZ, STWiOR, obejmujący wycenę poszczególnych elementów 
zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, Kp, Zysk) wraz 
z zestawieniem ilościowo-rzeczowym materiałów planowanych do zabudowania, zawierającym ceny 
jednostkowe. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji oraz ich wartość zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. Wartość danej pozycji kosztorysowej winna stanowić iloczyn jej ceny jednostkowej oraz ilości 
przedmiarowej. 

 
Kosztorys oraz zestawienie materiałów jest częścią oferty i nie podlega poprawieniu oraz uzupełnieniu 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający dopuszcza poprawienie kosztorysów oraz zestawienia materiałów na podstawie art. 223 ust. 
2 ustawy Pzp oraz na podstawie zapisów Rozdziału XIV SWZ. 
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3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że: 
a)  spełniają warunki udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ, 
b)  o niepodleganiu wykluczeniu  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego– wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SWZ. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców (np. Spółka Cywilna), 
oświadczenia, o których mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. 
 
4) Dowód zapłaty wadium (jeżeli wadium wniesione jest w formie pieniężnej), 
lub oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż 
pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę gwarancji/poręczenia. 

5). Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy). 

6). Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 

 
7).  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
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. 
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SWZ, (jeżeli dotyczy). 
 
UWAGA! 
8) Wykonawcy, chcący uzyskać dodatkowe punkty za pozacenowe kryteria oceny ofert, wraz z formularzem 
ofertowym winni złożyć wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ „Wykaz doświadczenia osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezbędnego do przyznania punktacji w pozacenowych kryteriachoceny 
ofert”. 
Niezłożenie wykazu lub złożenie wykazu nieuzupełnionego będzie równoznaczne z nieprzyznaniem 
dodatkowych punktów Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość skontrolowania prawdziwości podanych w wykazie informacji. 
Osoby, wymienione w załączniku nr 7 i 8, powinny być tożsame. 
W przypadku stwierdzenie rozbieżności między osobami wymienionymi w załączniku nr 7 i 8 
Zamawiający przeprowadzi ponowną ocenę ofert i przyjmie za właściwe osoby, które będą uczestniczyły 
w wykonywaniu zamówienia, wymienione w załączniku nr 7. 

Wykaz sporządzony na załączniku nr 8 do SIWZ jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu.  
 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1.  Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza 
złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

Po przesłaniu ww. Formularza, zostanie wygenerowany Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty, który 
zaleca się zachować (jego podanie jest niezbędne w momencie ewentualnej, późniejszej zmiany lub 
wycofania oferty). 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zaszyfrowania pliku z ofertą za pomocą aplikacji do 

szyfrowania, znajdującej się na miniPortalu, którą należy pobrać (adres: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx) i zainstalować.  

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania 
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Identyfikator niniejszego postępowania jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w zakładce: 
Lista wszystkich postępowań.  

4. Zaleca się, aby podczas szyfrowania plik został opatrzony nazwą: OFERTA IKI.VI.271.1.2021.JT 
5. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePUAP wynosi 150 MB.  

W sytuacji, gdy rozmiar zaszyfrowanego pliku przekracza 150 MB, przed przystąpieniem do szyfrowania 
należy dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1 niniejszej SIWZ podzielić na części  
i skompresować do odpowiednich plików archiwum (ZIP), tak, by żaden z otrzymanych w ten sposób plików 
nie przekraczał 150 MB. Następnie, każdy ze skompresowanych plików należy zaszyfrować zgodnie z pkt 3, a 
otrzymane w wyniku szyfrowania pliki opatrzyć nazwami zgodnie ze schematem: OFERTA_A- 
IKI.VI.271.1.2021.JT cz[kolejny numer części]. Każdy z otrzymanych plików należy przesłać oddzielnie 
korzystając z formularza, o którym mowa w pkt. 2 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne szyfrowania, wysyłania i odbierania ofert zostały opisane  
w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnego pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx   

oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dostępnej pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf  

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje postanowienia Regulaminu korzystania z 
systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za działania Wykonawcy niezgodne z ww. dokumentami oraz zapisami niniejszej SIWZ 

 
7. Ofertę składa się za pomocą Formularza, o którym mowa w pkt 2, na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego w ePUAP. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o 
tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

8. Zamawiający zaleca, aby oferta została przesyłana na skrzynkę podawczą ePUAP przez Wykonawcę z 
zapewnieniem odpowiedniego marginesu czasowego przed terminem składania ofert, co zapewni, iż 
wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie dostarczone Zamawiającemu w przewidzianym 
terminie. 

9. Termin złożenia ofert: do dnia 23.06.2021 r. do godz. 1000. 
10. Ofertę składa się za pomocą Formularza, o którym mowa w pkt 2, na skrzynkę podawczą 

Zamawiającego w ePUAP.  
11. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania 
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz 
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 
14. Zamawiający zaleca, aby oferta została przesyłana na skrzynkę podawczą ePUAP przez Wykonawcę z 

zapewnieniem odpowiedniego marginesu czasowego przed terminem składania ofert, co zapewni, iż 
wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie dostarczone Zamawiającemu w 
przewidzianym terminie. 

15. Zgodnie z art. 219 ust. 2 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wypełniając ww. Formularz Wykonawca 
musi wpisać Identyfikator, o którym mowa w pkt 2. Sposób zmiany  i wycofania oferty został szczegółowo 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

UWAGA:  
Wycofanie oferty spowoduje wycofanie wszystkich złożonych razem z ofertą dokumentów! 

 
16. Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 
właściwym podpisem (podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Podpis 
może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą Wykonawcy lub na „paczce” dokumentów 
elektronicznych, zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub 
paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.  
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Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu (np. na formularzu udostępnionym przez system ePUAP, 
przeznaczonym do złożenia, zmiany lub wycofania oferty podczas wysyłania wniosku) nie jest 
równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. 
Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, to oferta, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest 
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 

Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp 

 
 

OFERTA MUSI BYĆ ZOSTAĆ PODPISANA ELEKTRONICZNYM PODPISEM 
KWALIFIKOWANYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM. 
BRAK WŁAŚCIWEGO PODPISU POD OFERTĄ SPOWODUJE JEJ ODRZUCENIE. 

 
XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. o godz.  13:00. 
 

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

 
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

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 
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 
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- 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. 

 
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w: 
1. art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 
1 pkt 3, chyb, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 
2. art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – Wykonawcę, 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. 
 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
4.   Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 
109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, 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, 
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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. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza wykonawcę. 
 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Cena kosztorysowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia, łącznie z robocizną, materiałami, pracą sprzętu, niezbędnymi pomiarami, 
badaniami i sprawdzeniami i może być tylko jedna. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą stanowić będzie kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem cen jednostkowych 
wykonanych robót netto+obowiązujący podatek VAT. 

3. Wykonawca nie może zmienić przyjętych stawek czynników cenotwórczych oraz cen jednostkowych 
przypisanych poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego i innych składników kalkulacyjnych oraz 
kosztorysowej ceny ofertowej przez okres ważności oferty (związania ofertą), oraz w okresie realizacji. 

4. Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi warunkami w zakresie konfiguracji terenu, zagospodarowania 
miejsca prowadzonych robót i uwzględnić je w cenie oferty. 

5. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w SWZ, w tym w przedmiarze robót oraz w 
dokumentacji projektowej. 

6. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania kosztorysów ofertowych 
na roboty budowlane, zgodnie z zasadą opartą o ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji – ceny 
jednostkowe z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o przedmiar robót oraz dokumentację 
projektową, stanowiące załączniki do SWZ ofert które winny uwzględniać inne składniki, wpływające na 
ostateczną cenę wykonania kompletnej budowli, wynikającej z zakresu rzeczowego przy zachowaniu norm i 
standardów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących 
przepisach. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót i zawierać taką 
samą ilość pozycji przedmiarowych oraz działów co przedmiar robót oraz taką samą ilość 
przedmiarową poszczególnych pozycji. Kosztorys ofertowy winien zawierać również tabelę elementów 
scalonych z wartościami poszczególnych działów. W przypadku niezaokrąglenia ceny pozycji do dwóch 
miejsc po przecinku, Zamawiający dokona poprawy polegającej na zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku.  
Zamawiający poprawi ilość przedmiarową poszczególnych pozycji do ilości wynikającej z przedmiaru robót, 
jeżeli poprawa ta nie będzie miała znaczącego wpływu na treść złożonej oferty, m. in na cenę wartość oferty. 
Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót, nie będzie 
powodowało odrzucenia oferty. Zastosowanie będą tu miały przepisy art. 223 ustawy Pzp. 
Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także w prowadzonych 
ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ.), nie będzie stanowić błędu, który można poprawić na 
podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp. Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp. - treść oferty jest niezgodna zgodna z warunkami SWZ. 

7. Poszczególne wartości pozycji kosztorysu ofertowego winny być cenami netto (cena uwzględniająca 
narzuty kosztorysu) i stanowić wynik iloczynu przedmiaru danej pozycji oraz jej ceny jednostkowej 
netto (również uwzględniająca narzuty kosztorysu). Oferta Wykonawcy, który w załączonym 
kosztorysie ofertowym nie przedstawi w sposób jednoznaczny cen jednostkowych netto 
(uwzględniających narzuty kosztorysu ofertowego) poszczególnych pozycji, zostanie odrzucona – 
nieprzedstawienie cen jednostkowych netto w ofercie uniemożliwi Zamawiającemu prawidłowe 
rozliczenie z Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.  

8. Ceny i stawki podane w kosztorysie ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane 
określonym pozycjom, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie 
wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i innymi, które 
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mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez 
dokumenty przetargowe, na podstawie których sformułowano ofertę, należy uwzględnić np. w kosztach 
ogólnych. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie 
zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie pozycje kosztorysowe, 

9. Uczestnicy przetargu powinni szacować wszystkie części i pozycje wyszczególnione  
w przedmiarze robót. Pozycje bez podania ceny lub jej brak w kosztorysie ofertowym nie będą płacone i 
będą uważane jako włączone w cenę innych pozycji danego działu, co nie zwolni wykonawcy od 
zrealizowania robót wyszczególnionych w tych pozycjach. Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego, 
oprócz podstawy wyceny, ilości, ceny jednostkowej winny zawierać co najmniej: wartość netto danej 
pozycji, stanowiącą iloczyn ilości i ceny jednostkowej (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku), 
przypisanej tej pozycji, 

10. Z uwagi na sposób rozliczenia – rozliczenie kosztorysem powykonawczym – Zamawiający nie 
przewiduje stosowania upustów cenowych w stosunku do wartości końcowej kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy lub cen jednostkowych. W przypadku zastosowania takiego upustu – niezgodności ceny 
wynikającej z kosztorysu ofertowego w stosunku do ceny przedstawionej w formularzu ofertowym, 
Zmawiający poprawi cenę w formularzu ofertowym na cenę wynikającą z podsumowania kosztorysu 
ofertowego netto bez uwzględnienia upustu z uwzględnieniem działań arytmetycznych związanych z 
poprawą omyłek. Zdanie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wyłączenie upustu można wykonać w 
prosty sposób, bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanych działań obliczeniowych i 
arytmetycznych. Brak możliwości wyłączenia upustu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

11. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w trakcie realizacji wystąpią roboty nieprzewidziane dopuszcza się 
rozliczenie robót nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z technologii realizacji robót i stanowiących kontynuację 
prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu zamówienia przy 
zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych i cen jednostkowych. Przed 
przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego, a także akceptacji 
projektanta oraz sporządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego 
protokołu spoczywa na kierowniku budowy. Zasady rozliczania tych robót określa projekt umowy. 

12. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów o znakach towarowych, patentach i 
pochodzeniu wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej lub równoważnych opisanym, 
spełniających te same lub wyższe normy i parametry (zastosowanie materiałów równoważnych podczas 
realizacji zadania wymaga uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiającego, o akceptację 
występuje Wykonawca). 

13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kosztorysie ofertowym innych podstaw wyceny niż zastosowane 
w przedmiarze robót, pod warunkiem zachowania zakresu, ilości robót  
i technologii wykonania wynikającej z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz bez zmiany 
standardu zastosowanych materiałów, bez zmiany standardu zastosowanych materiałów. 

14. Nie dopuszcza się wpisywania w kosztorysie ofertowym pozycji oraz ilości obmiarowej 
niewynikających z przedmiaru robót. W przypadku wystąpienia konieczności ujęcia robót nieobjętych 
przedmiarem robót, a niezbędnych do wykonania zamówienia, Wykonawca może złożyć wniosek o 
dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w zakresie. Dopisanie 
pozycji przez Wykonawcę, bez wcześniejszej modyfikacji SWZ przez Zamawiającego w tym zakresie, 
spowoduje odrzucenie oferty. 

15. Zamawiający nie dopuszcza przy wycenie w kosztorysie ofertowym: 
− rozbicia pojedynczych pozycji przedmiaru robót na kilka pozycji, 
− łączenia kilku pozycji przedmiaru robót w jedną, 
− zmiany układu działów i pozycji przedmiarowych pomiędzy działami. 
16. W przypadku zwolnienia podmiotowego Wykonawcy z podatku VAT, wynikającego z przepisów 

szczególnych lub gdy nie jest płatnikiem podatku VAT, dodatkowo do swojej oferty winien załączyć 
oświadczenie, potwierdzające w/w stan rzeczy obejmujące np. podstawę prawną. 

17. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. W 
przypadku różnicy w zapisie ostatecznej ceny oferty pomiędzy formularzem ofertowym, a kosztorysem 
ofertowym, Zamawiający za właściwą uzna cenę, wynikającą z kosztorysu netto, powiększonej o należny 
podatek VAT.  

18. Po wyliczeniu łącznej ceny oferty w kosztorysie ofertowym, wartość łączną netto i brutto należy przenieść w 
odpowiednie pola formularza ofertowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 
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19. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. liczba 5 i 
powyżej – zaokrąglenie w górę, poniżej liczby 5 – zaokrąglenie w dół) oraz z wyodrębnieniem należnego 
podatku VAT – jeżeli występuje. W przypadku niezaokrąglenia ceny pozycji do dwóch miejsc po przecinku, 
Zamawiający dokona poprawy polegającej na zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

20. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa, kryterium, waga, 
sposób punktowania): 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 
(%) 

1.  Cena 60 
2. Gwarancja i rękojmia 30 
3. Doświadczenie kierownika budowy 10 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 
 
2. Zastosowany wzór i metoda obliczenia punktowego: 
 

1) Wartość punktowa za kryterium CENA – „C” 
 
C = (Najwyższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach)−(Wartość cenowa brutto w ofercie badanej)

(Najwyższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach)−(Najniższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach) × 60  

 
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
UWAGA: 
Powyższy wzór ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy punktacji poddawanych jest więcej niż jedna 
oferta, które nie podlegają odrzuceniu. 
W przypadku, gdy punktacji poddawana jest wyłącznie jedna oferta, otrzyma ona automatycznie najwyższą ilość 
punktów w kryterium CENA. 
 

2) Wartość punktowa za kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA – „G” 
Przewiduje się następujący, podlegający punktacji okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty: 
a) Przewiduje się okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty budowlane zgodnie z umową nie krótszy niż 36 
miesięcy. 
b) Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres gwarancji w przedziale od 37 miesięcy 
do 60 miesięcy. 
c) Wykonawca może zaoferować okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, jednak dodatkowe punkty 
zostaną mu przyznane wyłącznie do okresu 60 miesięcy. 
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d) Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną 
odrzucone. 
e) Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże proponowanego okresu rękojmi i gwarancji, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, czyli 36 miesięcy. 
 
Punktacja zostanie przyznana po obliczeniu wg poniższego wzoru: 
 
            /Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej – (minus) 36 (najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi)/   
G =_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ x 40   

/24/ (Różnica między najdłuższym a najkrótszym dopuszczalnym przez Zamawiającego okresem gwarancji i rękojmi) 

 
 
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 
 

3) Wartość punktowa za kryterium DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY – „D” 

 
Punkty w kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będą przyznawane w skali punktowej 0, 5 lub 10 
punktów, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Zamawaiający będzie dokonywał 
oceny ofert w tym kryterium w następujący sposób: 
 
a) Jeżeli zaoferowany Kierownik Budowy nie posiada doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat nad inwestycją drogową, 
polegającą na budowie lub przebudowie dróg, w tym związaną z układaniem nawierzchni z mieszanki 
mineralno-bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 – Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
 
b) Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru lub kierownika robót 
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej jednej inwestycji 
drogowej, polegającej na budowie lub przebudowie dróg, w tym związanej z układaniem nawierzchni z mieszanki 
mineralno-bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 - Wykonawca otrzyma 5 punktów. 
 
c) Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru lub kierownika robót 
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej dwóch 
inwestycjach drogowych, polegających na budowie lub przebudowie dróg, w tym związanej z układaniem 
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2- Wykonawca 
otrzyma 10 punktów. 
 
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 

 
 
3. Obliczenie liczby przyznanych punktów – „Lpp” 
Lpp (liczba przyznanych punktów) = C (cena) + G (gwarancja i rękojmia) + D (doświadczenie kierownika 
budowy) 
 
4. Wynik 
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego 
z postępowania wykonawcę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans C (cena) + G (gwarancja i rękojmia) + D 
(doświadczenie kierownika budowy) = (liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria).  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
2) Jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
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ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
3)  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
4).  W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 
podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

 
XVIII. 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 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 
tylko jedną ofertę.  
3. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość 
wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie ostateczną decyzję o jego 
zmianie. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie 
za uchylenie się od jej podpisania.  
4. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza projektu umowy proponowanego 
przez Zamawiającego.  
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć umowę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta na czas trwania 
zamówienia i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi. Umowa 
winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
wspólnej realizacji przedmiotu umowy.  
6. W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać umowę zgodną z 
ofertą przetargową. 
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów: 
1). Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby skierowane do wykonywania 
zamówienia - Kierownika budowy wraz z oświadczeniami o objęciu funkcji na tym zadaniu, 
2). Kopię polisy ubezpieczeniowej o wartości ubezpieczenie równej co najmniej cenie zaoferowanej w 
formularzu ofertowym za realizację przedmiotu umowy. 
3). Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4). Harmonogram rzeczowy 
 
Niedostarczenie w/w dokumentów traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. 
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.  
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp. 
 

XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone 
w art. 112 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące: 

 
1  Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
 

2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 
 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
 

3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
 

4 zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane 
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia 
 
Wykonawca w celu potwierdzenia, że: 

1. Spełnia warunek, dotyczący zdolności technicznej, zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej:  

dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. dwie roboty budowlane, polegające 
na budowie, przebudowie dróg, w tym związane z układaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej na powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 – warunek dla każdej roboty budowlanej. 
 
 
Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie 
i prawidłowo zakończone. 
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Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w 
rozdziale XI pkt 6 ppkt 3 litera a SWZ (załącznik nr 2 Do SWZ). 
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 5 ppkt 1 litera d tiret 1 SWZ, 
złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SWZ). 
 

2. Spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że dysponuje 
następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 

1) Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, który spełnia łącznie nastepujące 
warunki: 
a) posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz 
jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa; 
b) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika 
robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wykonawca przedstawi datę uzyskania uprawnień oraz wykaże, przy jakich robotach zdobył 
doświadczenie zawodowe. 
Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się sumę 
lat przepracowanych na odpowiednich stanowiskach. Suma tych lat powinna odpowiadać co najmniej 
długości wymaganego pięcioletniego doświadczenia. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub 
miesiącach wraz z podaniem stanowiska/stanowisk danej osoby, jakie pełniła w tym okresie/okresach. 
 
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w 
rozdziale XI pkt 6 ppkt 3 litera a SWZ (załącznik nr 2 Do SWZ). 
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 5 ppkt 1 litera d tiret 2 SWZ, 
złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SWZ). 
 

  
Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia. 
 

1. Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub 
zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: 

1).  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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 lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3).  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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 ust. 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 lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli 
to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy. 
5) 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. 
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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. 
7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
8) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.  
9) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ  

11)   W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny pod Wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. 

 
XX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy składają: 
 
WRAZ Z OFERTĄ 
1. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty, wymienione w Rozdziale XI pkt 6 SWZ.  
2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 3 ppkt  3 SWZ, stanowią dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych.  
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  
 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:  
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
 
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.  
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b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.  
c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.  
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty – wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ, 
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ, 

 
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 
b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
 
c) odpis lub informacja Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
 
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.  
 
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt 
3.1. SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 
5) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 3 ppkt  3 SWZ, lub 
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podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 
przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu wymienionego w pkt 1 ppk 2 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury (zamiast odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 
7) Dokument wymieniony w pkt 1 ppk 2 lit. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
8) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 1 ppk 2 lit. c, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je 
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy.  
9) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie 
przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.  
10) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 
XI pkt 3 ppkt  3 SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 
11) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 
upoważnione podmioty 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. 
12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 
w pkt 14 powyżej, dokonuje w przypadku:  
a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  
b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania 
podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia;  
c) pełnomocnictwa - mocodawca.  
13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
pkt. 14powyżej, może dokonać również notariusz. 
  
6. Informacje dodatkowe: 
1). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

2). W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
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lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

7. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (spółka cywilna, konsorcjum):  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy 
podpiszą ofertę). 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z 
umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4 
4). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika) 
5) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może 
określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych 
wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu. 
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
7). Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia 
(stanowiące załącznik nr 2 oraz 3 do SWZ) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
8) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

XXI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

XXII. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 
części, na które zamówienie 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 niniejszego postępowania. 
 

XXIII. Informacje dotyczące 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. oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub 
dopuszcza ich składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

XXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje 
zawarte są w rozdziale IV SIWZ, w punkcie III. 
 

XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 
jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

XXVI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
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XXVII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek 
wniesienia wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 
złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) Pieniądzu – wadium uznane zostanie za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy będzie 
zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia i godziny, w której upływa termin składania ofert. Jeżeli w 
godzinie, w której upływa termin składania ofert wadium nie będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego, 
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 
1572). 
3.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:  
a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy   
Zamawiającego w BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001 (kopię potwierdzenia 
wpłaty proszę dołączyć do oferty).  
b) w przypadku wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako 
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Łambinowice; 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp. 
 

XXVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
 

XXIX. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy 

Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 
lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

XXX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN). 
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XXXI. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 
ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp 

1. Zamawiający, na podstawie art. 60 i art. 121 ustawy Pzp zastrzega do osobistego wykonania następujące czynności: 
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt 1 jako kluczowych) części 
zamówienia. 
3. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia, zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
 

XXXIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Nie dotyczy. 
 

XXXIV Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 

XXXV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp 

Nie dotyczy. 
 

XXXVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je 
przewiduje 

1. Informacje ogólne. 

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem umowy. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie. 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Prudniku O/Korfantów nr 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001; 
tytułem: Nazwa zamówienia oraz numer sprawy 
2) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 
3) Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na 
Zamawiającego. 
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4) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 
Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy 
dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) 
wraz z kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących 
umocowanie do działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela) w postaci oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Gwaranta (Poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką 
lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
5) Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 
(Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pierwsze, 
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające 
oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego 
wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty. W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant 
(Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta 
(Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie 
listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu 
potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 
6) Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne 
żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 
7) Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona 
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany. 
8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
Ustawy Pzp. 
9) Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
10) Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt.9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy. 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w art. 453 Ustawy Pzp oraz w umowie stanowiącej 
załącznik do SWZ. 
 

XXXVII. Klauzula informacyjna art. 13 RODO 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:  
 
 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 

Korfantów; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk, tel. 77-4343820, e-mail korfantow@korfantow.pl; 
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w 
miejscowości Niesiebędowice prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 
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 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres wymagany okres 
przechowywania umowy jest dłuższy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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; 
 

 Wykonawcy nie przysługuje: 
− 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. 
 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
XXXVIII. ZASADY DOKONYWANIA POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK 

RACHUNKOWYCH I PISARSKICH: 
Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych  
w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
W przypadku, gdy oferta zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub Wykonawca  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, 
Zamawiający taką ofertę odrzuci. /art. 226 Pzp/  
Zasady poprawiania omyłek: 
Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące 
wyrazów, np.: 
1) widoczną mylną pisownie wyrazu, 
2) ewidentny błąd gramatyczny, 
3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, 
5) w przypadku stwierdzenia różnicy między słownym a liczbowym podaniem ceny, będzie to uznane jako 

błąd pisarski, a poprawie ulegnie zapis podany słownie do wartości wynikającej z zapisu liczbowego. 
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Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych  
na liczbach np.: 
1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
3) błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 
 
Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty uznane będą m.in.: 
1) w przypadku różnicy między ceną podaną liczbowo w formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym 
dokonana zostanie poprawa w formularzu ofertowym na kwotę wynikającą z kosztorysu ofertowego. 
2) różnica ceny podanej w formularzu ofertowym w stosunku do wartości końcowej kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, wynikająca z zastosowania ewentualnego upustu cenowego. W przypadku zastosowania 
takiego upustu oraz niezgodności ceny wynikającej np. z kosztorysu ofertowego w stosunku do ceny 
przedstawionej w formularzu ofertowym, Zmawiający poprawi cenę w formularzu ofertowym na cenę 
wynikającą z podsumowania kosztorysu ofertowego netto nie uwzględniając upustu cenowego. 
3) W przypadku niezaokrąglenia ceny pozycji do dwóch miejsc po przecinku, Zamawiający dokona poprawy 
polegającej na zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  
4) Zamawiający poprawi ilość przedmiarową poszczególnych pozycji do ilości wynikającej z przedmiaru 
robót, jeżeli poprawa ta nie będzie miała znaczącego wpływu na treść złożonej oferty, w tym m. in. wartość 
oferty. 
5) Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót, nie 
będzie powodowało odrzucenia oferty. Zastosowanie będą tu miały przepisy art. 223 ustawy Pzp. Ilość 
przedmiarowa może zostać poprawiona przez Zamawiającego do ilości wynikającej z przedmiaru robót 
wyłącznie w przypadku, jeżeli nie będzie to miało znaczącego wpływu na treść złożonej oferty, w tym m. in. 
wartość oferty. Jeżeli w wyniku poprawy oferty przez Zamawiającego jej treść ulegnie znaczącej zmianie, 
oferta taka zostanie odrzucona. 
6) Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także 
wprowadzonych ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ.), nie będzie stanowić błędu, który 
można poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp. Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty 
z treścią SWZ, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp. - treść oferty jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. 

 
XXXIX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH 
           SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający udzieli 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 odpowiednio ofert. 
3. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także umieści je 
na stronie internetowej: bip.korfantow.pl 
5. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania. 
6. Zmiana treści SWZ: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SWZ. 
7. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz umieści 
treść zmiany na stronie internetowej: bip.korfantow.pl 
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 

XXXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 
2.  Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo 
unieważnieniu postępowania, z tym, że: 
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 
dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie, 
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2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia 
poinformowania o wynikach oceny tych wniosków 
- przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji 
lub dialogu. 
3.  W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
4.  Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio  
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania udostępnia się w oryginale lub kopii. 
1) Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 
2) Jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania albo ich części przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub niemożliwe: 
- z przyczyn o charakterze technicznym,  
- z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,  
- w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z powodu zaistnienia jednej 
z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy,  
- w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zamawiający niezwłocznie informuje o 
tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, zgodnie z wyborem zamawiającego, może nastąpić przez wgląd 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub za 
pośrednictwem posłańca. 
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu: 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego tj.  www.bip.korfantow.pl oraz przesłane wszystkim Wykonawcom przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej 
 
 

XXXX. ZAŁĄCZNIKI: 
załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego; 
załącznik nr 2  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
załącznik nr 3  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 
załącznik nr 4  wzór zobowiązania podmiotu trzeciego; 
załącznik nr 5  wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 
załącznik nr 6 wzór wykazu ważniejszych realizacji (doświadczenie zawodowe); 
załącznik nr 7  wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
załącznik nr 8  dokumentacja projektowa; 
załącznik nr 9  wzór umowy; 
załącznik nr 10  oświadczenie z art. 117 ust. 4; 
załącznik nr 11 wykaz doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

niezbędnego do przyznania punktacji w poza cenowych kryteriach oceny ofert. 
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