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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego :
Gmina Przecław
REGON
690581927
NIP
817-19-799-11
Miejscowość
Przecław
Adres
ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław
Strona internetowa:
www.bipgminaprzeclaw.pl
Godziny urzędowania
Poniedziałek 730 - 1630
Wtorek – Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1430
Telefon:
(017) 58 13 119, (017) 227 67 10
Fax:
(017) 58 13 116,
Poczta elektroniczna [e- mail]: urzadmiejski@przeclaw.org
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na Platformie ePUAP:
- nazwa odbiorcy:
URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
PRZECŁAW UL. KILIŃSKIEGO 7
- adres skrzynki
/umprzeclaw/SkrytkaESP
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:
www.bipgminaprzeclaw.pl w zakładce Przetargi; Przetargi 2021.
1.2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani
wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez
przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy).
1.3. Wartość zamówienia.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33)
ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3
ustawy.
1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
2) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego
postępowania,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy niniejsza SWZ,
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Strona 2 z 42

5) „Zamawiający” – Gmina Przecław,
6) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na
rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
7) „RODO” – rozporządzenie 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05,2016, str. 1),
8) „miniPortal” – środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji
elektronicznej między Zamawiającym i Wykonawcami,
9) „ePUAP” – elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca
w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację
Wykonawcy z Zamawiającym.
10) Instrukcja użytkownika – Instrukcja użytkownika systemu miniPortal
dostępna na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem
z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania
oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla
wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu
miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.

Rozdział 2
INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI
2.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
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Rozdział 3
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
3.1. Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu Gminy Przecław.
3.2. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy wskazuje, że może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła
finansowania, nie zostały mu przyznane.

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym
pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od
ronda do przejazdu kolejowego”.
Lokalizacja inwestycji:
Jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przecław,
Obręb 0069 Tuszyma – dz. nr ewid. 2223/2.
4.2. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa chodnika przy drodze gminnej
nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego”. W ramach
zadania wykonane zostanie:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 103515R polegającego na budowie
chodnika po lewej stronie drogi o szerokości użytkowej 3,0 m na odcinku
w lokalnym km 0+000 – 0+114 w miejscowości Tuszyma. Nawierzchnię
chodnika należy wykonać z betonowej kostki brukowej.
Budowa chodnika w/w miejscu wymusza wykonanie odcinków
odwodnienia wgłębnego, ponieważ realizacja chodnika dla ruchu pieszego
spowoduje likwidację rowu otwartego z lewej strony drogi. Projektowana
kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wody opadowo-roztopowe
w analogiczny sposób jak wcześniej rów otwarty. Odcinki rowu krytego
wykonać z rur PEHD średnicy DN400, natomiast przykanalików
wpustowych DN200. Aby usprawnić powierzchniowy spływ wód
opadowo-roztopowych z powierzchni utwardzonych do wpustów planuje
się wykonanie wzdłuż krawężnika ścieku z betonowej kostki brukowej
o szerokości 0,2 m,
2) Budowa chodnika wymagać będzie zmiany lokalizacji istniejących słupów
napowietrznej sieci teletechnicznej operatora Orange Polska na odcinku
od istniejącego słupa przy studni kablowej w km 0+002 do końca
projektowanego chodnika 0+114, ich przebudowy poza planowany
chodnik w kierunku granicy działki. Zakres robót został przedstawiony w
Projekcie Wykonawczym w Branży Teletechnicznej,
3) Zamawiający informuje, że wykonanie kanału technologicznego jest poza
zakresem zamówienia.
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4.3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233140-2 Roboty drogowe,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232452-5 Roboty odwadniające
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
 Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr 103515R w pasie
drogowym, polegająca na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od
ronda (skrzyżowania z drogą wojewódzką) do przejazdu kolejowego
w Tuszymie, Gmina Przecław (Obręb 0069 Tuszyma), przebudowa sieci
teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, budowa
kanalizacji deszczowej – Załącznik nr 7A,
 Projekt Wykonawczy – Branży Teletechnicznej – Budowa chodnika przy
drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego
w miejscowości Tuszyma – Załącznik nr 7B,
 Przedmiar robót: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na
odcinku od ronda do przejazdu kolejowego w miejscowości Tuszyma –
Załącznik nr 7C,
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda
do przejazdu kolejowego w miejscowości Tuszyma – Załącznik nr 7D.
Przekazane przez zamawiającego przedmiary robot stanowią jedynie opis
przedmiotu zamowienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny
prac budowlanych, mają na celu ułatwic Wykonawcy sporządzenie oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilosci robot
z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych. Z uwagi na to, ze umowa na roboty będzie umową
ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot większej ilosci
robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło byc uznane za
roboty dodatkowe z ządaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robot wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.
W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu
ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych
kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione
w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.
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4.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym m. in. przepisami BHP, PN, przenoszącymi normy europejskie lub norm
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją,
bezpiecznie i dobrze jakościowo.
4.6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone
w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
4.7. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że
odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia
w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca
analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu
użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe
oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego
przez
Zamawiającego
standardy
przedstawiają
warunki
techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu
zamówienia, natomiast wskazane marki lub nazwy handlowe określają klasę
produktu, a nie konkretnego producenta.
4.8. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów
technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem
powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić
pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Strona 6 z 42

4.9. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej
dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych
rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający
skonsultuje z właściwymi projektantami.
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy
w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody.
4.11. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do oddania obiektu wraz
z przygotowaniem wszystkich dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu
budowy, robót budowlanych (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i atesty na materiały).
4.12. Wszystkie prace związane z infrastrukturą Orange Polska należy wykonywać
zgodnie z Warunkami Technicznymi pod nadzorem przedstawicieli służb
technicznych Orange Polska S.A. zgodnie z uzgodnionym projektem budowalnym
i wykonawczym.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac w zakresie teletechnicznej
sieci Orange Polska S.A. wystąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne
przekazanie placu budowy (spasanie protokołu przekazania placu budowy).
Wszelkie opłaty w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami
i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru
końcowego (Orange Polska S.A.) oraz opłat wynikających z czasowego wyłączenia
sieci w trakcie prac remontowo-budowlanych (w przypadku ich wystąpienia) są
po stronie Wykonawcy.
4.13. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków
dowodowych.

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do: 19.11.2021r.
5.2. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych i zamówienie musi zostać wykonane do dnia
19.11.2021 r. W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie gmina utraci
dofinansowanie do zadania.
5.3. Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano
komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma
być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony:
1) Jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających
na budowie, przebudowie lub remoncie chodników o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda z tych robót
budowlanych lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg –
w zakresie których było wykonanie chodników o wartości nie
mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda z tych robót
budowlanych.
W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu
budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania
zgodnie z protokołem odbioru, miejsce wykonania i podmiot, 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;
2) Wykonawca

musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami
budowlanymi
w specjalności
drogowej
lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku
Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej
obowiązujących
przepisów,
a w przypadku
Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać
osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie
z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
220 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych
architektów
oraz
inżynierów
budownictwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
6.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.

Rozdział 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy pzp tj. 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,
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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
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego 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.
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7.2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 109 ust. 1
pkt 4, 5, 7 ustawy pzp wykluczy również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych dowodów;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy pzp, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla
zapobiegania
dalszym
przestępstwom,
wykroczeniom
lub
nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał
wszelkie
powiązania
z
osobami
lub
podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
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.
7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności
wskazane w pkt 7.4 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.
7.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.
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Rozdział 8
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
8.1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SWZ.
8.1.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 lub
jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie
wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.2. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym mowa w pkt
8.1 nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1.
8.1.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1
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.

8.2.

W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
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.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa
powyżej obejmują:
1) 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 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów, 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

8.3.
8.4.
8.5.
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8.6.

8.7.

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) 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 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.5 SWZ
ppkt 2, 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 tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5 SWZ ppkt 2, 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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.
8.16.

8.17.

8.18.

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.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego.
Dokumenty te powinny być aktualne 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.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1
SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków dowodowych
nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych podmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli złożone przez wykonawcę 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.
Oświadczenie o których mowa w rozdziale 8.1 składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Strona 14 z 42

8.19. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się:
a) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby przekazuje się ten dokument elektroniczny;
b) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci
papierowej przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może
dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy
rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) w przypadku gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako
dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem
osobistym,
poświadczające
zgodność
cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z
nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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8.20. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.21. Oświadczenie wskazane w rozdziale 8.1 i podmiotowe środki dowodowe
przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale 1.
8.22. W przypadku gdy oświadczenie o którym mowa w rozdziale 8.1 lub podmiotowe
środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.
8.23. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8.24. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za
pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.

Rozdział 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1.

9.2.

9.3.

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.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
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.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.4
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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
- jeżeli dotyczy- kryteriów selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa
w pkt 8.1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia na wezwanie
zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 8.5 dotyczące tych podmiotów,
potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.
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9.10. Zamawiający nie żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy
nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców.
9.11. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego,
zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są
już znani.
9.12. Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9.1, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
9.13. 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.

Rozdział 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
10.3. 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
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
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10.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
10.6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

Rozdział 11
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
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wymagania ogólne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) W zakresie związanym z przedmiotem zamówienia – Dawid Pas
tel. (0-17) 749 38 58; email: dpas@przeclaw.org;
2) W zakresie związanym z realizacją procedury o udzielenie zamówienia–
Dawid Pas tel. tel. (0-17) 749 38 58; email: dpas@przeclaw.org;
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i
organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg
zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal
wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu
miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na
platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z
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urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności
systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje
opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane
z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek
internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
 Mozilla Firefox od wersji 15,
 Google Chrome od wersji 20.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik Nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
11.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
11.13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
11.15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Składanie dokumentów innych niż oferty
11.16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków
(innych niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany
w pkt 11.8 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty
elektronicznej
na
adres
poczty
Zamawiającego:
urzadmiejski@przeclaw.org;
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej
wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do
utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania.
Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały
doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
11.17. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w pkt 11.16 lit a) SWZ
dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki.
11.18. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 11.16 lit b)
SWZ adres poczty elektronicznej.
11.19. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) 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 r. poz. 2415).
11.20. Oświadczenia wstępne o których mowa w pkt 8.1 SWZ składa się razem z ofertą,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.21. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.22. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:
a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby przekazuje się ten dokument elektroniczny;
b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej
przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem
osobistym,
poświadczające
zgodność
cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które
każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez
cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie
się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci
elektronicznej
i
opatruje
się
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne
niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako
dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem
osobistym,
poświadczające
zgodność
cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie
należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
11.23. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.24. Oświadczenia wstępne wskazane w pkt 8.1 SWZ i podmiotowe środki dowodowe
przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w pkt 11.16
SWZ.
11.25. W przypadku, gdy oświadczenia wstępne wskazane w pkt 8.1 SWZ lub
podmiotowe środki dowodowe zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.
11.26. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
11.27. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności
za pomocą wydruku;
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4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści
i kontekstu zapisanych informacji.
11.28. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ.
11.29. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż
na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
11.30. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt
11.29, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 11.29,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
11.31. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 11.30, nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej
oferty dla zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert
wariantowych.
13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww.
Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść
ww. Instrukcji.
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13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący
Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę
wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa
w rozdziale 8.1 SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ
(jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający
żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo
do
reprezentowania
wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
13.5. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) składa się,
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
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13.6. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 419, ze zm.). Zamawiający
nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkiwania
wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
13.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym
i oznaczonym pliku.
13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę powinien być czytelny.
13.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13.10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 14
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem.
14.2. Termin składania ofert: 29.07.2021 r. godz. 10:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 29.07.2021 r. godz. 11:00.
14.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika.
14.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.6. 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.
14.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert,
o którym mowa w pkt. 14.2 SWZ.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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Rozdział 15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.08.2021 r.
15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1, zamawiający przed
upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dłuższy niż 30 dni.
15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.2, wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
15.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.2, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane
w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ . Cena ryczałtowa
obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w
zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.
16.2. W przypadku robót budowlanych cena ryczałtowa obejmuje wszystkie
koszty niezbędne do wykonania zamówienia wymaganej jakości, w wymaganym
terminie, włączając w to:
a) koszty związane z realizacją przedmiotu wynikające z postanowień niniejszej
umowy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym
zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad
współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii
wykonania
robót,
konieczne
dla
prawidłowej
realizacji
przedmiotu zamówienia.
b) koszty wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania
zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, koszty
dozoru budowy),
c) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy,
d) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
e) koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń
zabezpieczających,
f) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na
wywóz nieczystości stałych i płynnych,
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g) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
h) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza
łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
i) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT
– dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
16.3. Cena oferty winna być obliczona w kosztorysie ofertowym, gdyż wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu
przed
podpisaniem
umowy
kosztorys
ofertowy
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej
zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji
zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w
przypadku wystąpienia robót zamiennych.
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
16.4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto,
VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
16.5. Jeżeli cena podana w formularzu oferty liczbą nie będzie odpowiadać cenie
podanej słownie, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbą
przyjmując za cenę wyjściową - cenę netto podaną liczbą.
16.6. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
16.7. 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.
16.8. W ofercie, o której mowa w pkt 16.7 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.
16.9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym
Załącznik nr 6 do SWZ.
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Rozdział 17
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Znaczenie kryterium
(w %)

Nazwa kryterium

1

Cena PC

60

2

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady PG

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2. Punkty za kryterium „Cena PC” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony
do dwóch miejsc po przecinku.
17.3. Punkty za kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady PG” zostaną
obliczone według wzoru:

𝐏𝐆 =

𝑮𝑩 − 𝟑𝟔
× 𝟒𝟎
𝑮𝑵 − 𝟑𝟔

gdzie:
PG – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma w kryterium długość okresu
gwarancji i rękojmi za wady;
GB – okres gwarancji i rękojmi za wady oferty badanej (ocenianej) wyrażony
w miesiącach;
GN – najdłuższy okres udzielenia gwarancji i rękojmi za wady przez Wykonawcę
wyrażony w miesiącach;
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W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy, jaką
Wykonawca obejmuje gwarancją i rękojmią za wady (warunki gwarancji
i rękojmi za wady zostały omówione w Rozdziale 18 SWZ) w realizowanej
inwestycji. Maksymalna ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje
najdłuższy okres gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach (w zakresie 36-60
miesięcy), pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Uwaga:
1) Minimalny dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi
36 miesięcy.
2) Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi za wady krótszym niż
36 miesięcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.
3) Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi za wady 36 miesięcy
otrzyma 0 punktów w ramach w/w kryterium.
4) Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
5) Oferta z zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy lub
dłuższym otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40 punktów w ramach
w/w kryterium.
6) Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi za wady niż 60 miesięcy
nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ.
17.4. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach:

𝑷𝑺 = 𝑷𝑪 + 𝑷𝑮
gdzie:
PS – suma punktów przyznanych danej ofercie;
PC – ilość punktów w kryterium cena.
PG – ilość punktów w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady;
17.5. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi liczba punktów
przyznanych przez Komisję przetargową, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.
Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie
warunki określone ustawowo oraz wymagania zawarte w niniejszej SWZ
i w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza, tzn. zdobędzie największą ilość punktów.
17.7. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty
z niższą ceną.
17.8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 17.7,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.
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Rozdział 18
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY
18.1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają
usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
18.2. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady usunie usterkę lub
uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego
powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną.
18.3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu
7 dni roboczych od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia,
Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub za
pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wady będą pokrywane od Wykonawcy.
18.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną
wykonanych robót.
18.5. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi za wady Wykonawca jest
zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.
18.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane
materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu
gwarancji materiału.
18.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy
Kontraktu niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą
Podwykonawców.
18.8. Przed upływem ostatniego roku gwarancji i rękojmi za wady nastąpi komisyjny
nieodpłatny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego
sporządzony zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do
naprawy wszystkich usterek.
18.9. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji i rękojmi
za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed
upływem tejże gwarancji.
18.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na
skutek:
- Siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się stan wojny lub stan klęski
żywiołowej,
- Szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub innego użytkownika obiektu,
a szczególnie użytkowania materiałów lub urządzeń w sposób niezgodny
z instrukcjami lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
- Uszkodzeń mechanicznych oraz oczywistych aktów wandalizmu.
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Rozdział 19
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
19.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała
najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
19.3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
19.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 19.3
SWZ,
na
stronie
internetowej
prowadzonego
postępowania:
www.bipgminaprzeclaw.pl w zakładce Przetargi; Przetargi 2021.

Rozdział 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty
20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
20.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu następujących
dokumentów:
stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania umowy nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru
albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia umowę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem regulującą zasadny ich współpracy, współdziałania,
odpowiedzialności;
a)
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Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
określonych w Rozdziale 21 niniejszej SWZ;
d) Sporządzony Kosztorys Ofertowy;
Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego musi być zgodna z ryczałtową
ceną ofertową wynikającą z formularza ofertowego;
Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.
e) Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy.
20.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
20.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
20.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
c)

Rozdział 21
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
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21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Przecławiu
nr rachunku: 62 9184 0004 2001 0000 0286 0003
z adnotacją „ZNWU – Znak sprawy: IR.271.37.2021 – Budowa chodnika przy
drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu
kolejowego”.
21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed
podpisaniem umowy przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli
rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej
podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego.
21.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi lub gwarancji (co nastąpi później).
21.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których
mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
21.8. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu
ważności wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna,
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający
z aneksu do umowy.
21.9. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art.
15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1842 z późn. zm.).
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Rozdział 22
POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa, o której mowa w pkt. 22.1 SIWZ.
22.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy

Rozdział 23
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie IR.271.37.2021 prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: spiecuch@przeclaw.org,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy;
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu
oraz jego załączników;
 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 Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9) 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 danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia
2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
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Rozdział 24
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
24.4. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był
do tego obowiązany.
24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
24.6. Terminy wnoszenia odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na
stronie internetowej.
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3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów
lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia
albo zamówienia z wolnej ręki.
24.7. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i
nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej zamawiającego;
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego
obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego
niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego
posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
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10)wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych
okoliczności;
11)podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12)wykaz załączników.
Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii
zamawiającemu;
3) dokument
potwierdzający
umocowanie
do
reprezentowania
odwołującego.
24.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie
- sądu zamówień publicznych.

Rozdział 25
KLAUZULA ZATRUDNIENIA
25.1. Stosownie do treści art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z późn. zm.), osób wykonujących czynności związane z przedmiotem
zamówienia, tj. robotników budowlanych.
Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby
w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy
przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby.
25.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Pzp:
a)

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy
Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do
realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te
będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.

b)

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o
każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie
później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

c)

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot
umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji
zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
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25.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy pzp, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których
Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające
co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w
SWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie
umowy o pracę.
c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników
świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy
dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności
przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały
wymienione poniżej w pkt 25.4.
d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie
Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty
potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę
zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów,
 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika.
e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach
z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione
w poniżej w pkt 25.4 oraz umożliwiających Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
a)
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25.4. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji robót
budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno –
montażowe objęte zakresem zamówienia.
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane
samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Rozdział 26
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający:
a) nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych,
b) nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
c) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy,
d) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy,
e) nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
f) nie przewiduje odbycia wizji lokalnej,
g) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
i) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań,
j) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
k) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej,
l) nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych,

Rozdział 27
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Integralną częścią SWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 –
Wzór Formularza ofertowego,
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 –
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 –
Wykaz wykonanych robót budowlanych,
Załącznik nr 5 –
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
Załącznik Nr 6 –
Wzór umowy,
Załącznik Nr 7A –
Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej Nr
103515R w pasie drogowym, polegająca na budowie
lewostronnego chodnika na odcinku od ronda (skrzyżowania z
drogą wojewódzką) do przejazdu kolejowego w Tuszymie, Gmina
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
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Przecław (Obręb
0069 Tuszyma), przebudowa sieci
teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, budowa
kanalizacji deszczowej,
Załącznik Nr 7B –

Projekt Wykonawczy – Branży Teletechnicznej – Budowa
chodnika przy drodze gminnej nr 103515R na odcinku od ronda
do przejazdu kolejowego w miejscowości Tuszyma,

Załącznik Nr 7C –

Przedmiar robót: Budowa chodnika przy drodze gminnej
nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego
w miejscowości Tuszyma,

Załącznik Nr 7D –

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych: Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515
R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego w miejscowości
Tuszyma,

Załącznik Nr 8 –

Link do postępowania oraz ID postępowania.
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