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1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ
Zamawiający:

Gmina Miastkowo

Adres:

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Telefon:

86 217 48 78

Godziny urzędowania: poniedziałek — piątek 7:15 — 15:15
E-mail:

gmina@miastkowo.pl

Skrytka ePUAP:
/2007032/SkrytkaESP
Adres strony internetowej Zamawiającego :
https://www.miastkowo.pl/bip/index.php?dzial=zamowienia&kat=29
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
https://www.miastkowo.pl/bip/index.php?dzial=zamowienia&kat=29
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą Pzp, aktów wykonawczych oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą
przepisy Kodeksu cywilnego.
2.2. Zamawiający, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. dokonuje wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu bez przeprowadzenia
negocjacji.
2.3. Zamawiający, na podstawie art. 310 pkt 1 Pzp., przewiduje możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania.
2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
2.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
2.8. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 Pzp.
2.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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2.10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
2.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań.
2.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstawie jednej dokumentacji
projektowej objętej jednym zgłoszeniem. Prace budowlane wykonane muszą
zostać w całości, celem uzyskania właściwych parametrów drogi. Podział na części
byłby niecelowy. Ze względów organizacyjnych i technologicznych a także na
udzieloną gwarancję uzasadnione jest aby przedmiot zamówienia wykonywał
jeden podmiot dysponujący wymaganym sprzętem. Podział zamówienia
dodatkowo niepotrzebnie skomplikowałby prace jak i utrudniłby optymalne
wykorzystanie sprzętu przez poszczególnych Wykonawców. W przypadku jednego
zamówienia spodziewane oferty są korzystniejsze pod względem finansowym.
Ponadto w realizacji przedmiotu zamówienia dopuszczany jest udział
podwykonawców.
2.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci
katalogów elektronicznych.
2.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMOGI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105878B
w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562 od
km 0+000 do km 1+082,90 w gminie Miastkowo, powiat łomżyński.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:
Branża drogowa:
a) Roboty przygotowawcze:
− odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
− wycinka drzew i usunięcie karp wraz z odwiezieniem.
− roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni na odcinku km 0+004,96 – 0+359,20
i km 1+035,45 – 1+082,90),
− zdjęcie humusu,
b) Roboty ziemne:
− wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z przemieszczaniem
i wywozem mas ziemnych oraz wykonanie nasypów.
c) Elementy odwodnienia:
− wykonanie rowów odkrytych z dnem umocnionym prefabrykatami betonowymi
i naturalnych,
− wykonanie przepustów pod zjazdami i rowów zakrytych,
− oczyszczenie z namułów istniejących rowów,
d) Roboty nawierzchniowe:
− wykonanie korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na odcinku
km 0+004,96 – 0+359,20 i km 1+035,45 – 1+082,90 oraz na poszerzeniach
istniejącej nawierzchni),
− wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
− wykonanie recyklingu istniejącej nawierzchni z warstwą wyrównawczą
z kruszywa (nawierzchnia jezdni na odcinku km 0+359,20 – 1+035,45),
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3.1.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

− ustawienie krawężników (na odcinku km 0+000 – 0+225,64 str. lewa i km 0+000
– 0+215,86 str. prawa),
− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
− wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej (na
posesje) i z kruszywa (na pola),
− wykonanie zjazdów publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego,
− wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej ((na odcinku km 0+000
– 0+220,04 str. lewa i km 0+000 – 0+210,36 str. prawa),
e) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
− ustawienie oznakowania pionowego,
Branża telekomunikacyjna
− budowa kanału technologicznego KTu1 km - 1,087
− budowa kanału technologicznego KTp1 km - 0,009
− budowa studni kablowych SKR-1 szt.- 18
Stan istniejący: droga na całej długości posiada nawierzchnię bitumiczną z jezdnią
szerokości 3,50 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,50 – 2,00 m.
Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, występują liczne spękania siatkowe
oraz niewielkie odkształcenia w zakresie spadków podłużnych i poprzecznych.
Korona drogi na większości trasy przebiega w poziomie przyległego terenu jedynie
na odcinkach wyniesiona jest powyżej przyległego terenu. Odcinek drogi od km
0+000 do km 0+230 zlokalizowany jest w terenie zabudowanym wsi Rydzewo, na
dalszym odcinku do km 0+400 – w obustronnym sąsiedztwie lasów sosnowych, na
pozostałym odcinku - sąsiedztwie gruntów rolnych. W docelowym pasie drogowym,
szczególnie na odcinku przejścia przez tereny leśne, rosną drzewa (głównie sosny),
na których nie stwierdzono gniazd ptasich; w/w drzewa kolidują z planowaną
inwestycją i muszą być usunięte. Na odcinku objętym opracowaniem droga
przebiega w terenie falistym. Szerokość istniejącego pasa drogowego na całym
odcinku wynosi 14,50 m. Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane są
powierzchniowo do istniejących rowów retencyjno-odparowujących (w km od
około 0+425 do 1+060 SL występuje rów przydrożny zbierający wodę z przyległego
terenu). Na odcinkach, gdzie brak jest rowów przydrożnych, spływ wód opadowych
odbywa się naturalnie na przyległy teren.
W pasie drogowym zlokalizowane są sieci:
- wodociąg rozdzielczy,
- kablowa sieć teletechniczna.
Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera
dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty techniczne oraz
przedmiary robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), które stanowią załączniki do niniejszej SWZ.
Przedmiary robót będące załącznikami do SWZ stanowią materiał informacyjny co
do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem nie mogą być
przedmiotem powoływania się przez Wykonawcę jako podstawa wyceny oferty.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie
niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie
zobowiązuje się do:
a) Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.,
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zaleceniami Inspektora nadzoru (dalej Inspektora) i Zamawiającego oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi niniejszej SWZ
a także jej pozostałymi załącznikami.
b) Przystąpienia do robót w ciągu 14 dni od protokolarnego przejęcia placu
budowy.
c) Zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych
wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii, odprowadzenia nieczystości – jeśli
dotyczy) i jego zabezpieczenia. Wszystkie roboty i czynności z tym związane,
również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za
zajęty plac budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku
po zakończeniu robót.
d) Oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref niebezpiecznych – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
e) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.
f) Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych
mieszkańców.
g) Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń
dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu.
h) Przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych.
i) Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
j) Sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać protokół przekazania
terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów,
recepty, wyniki pomiarów zagęszczenia gruntu, wyniki badań laboratoryjnych,
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika
budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
k) Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.
l) Wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać
jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz dokumentacji
projektowej. Na każde żądanie Inspektora przed wbudowaniem materiałów
Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa
i zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną.
m) Likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu.
n) Naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym
osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112500-0 Usuwanie gleby
45232452-5 Roboty odwadniające
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45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciągów komunikacyjnych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.8. Wszelkie ewentualne rozbieżności w szczególności w dokumentacji technicznej
przekazanej Wykonawcy, rozumianej jako: projekty budowlane, projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary
robót, Wykonawca winien wyjaśnić na etapie prowadzonego postępowania
przetargowego.
3.9. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy
materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub
produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu
wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych
założonych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować,
jako propozycje. Nie wiążą one przyszłego Wykonawcę do ich zastosowania.
3.10. Zgodnie z art. 101 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne
opisywanym.
Zamawiający
dopuszcza
składanie
ofert
z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od
zaproponowanych w SWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Jeżeli w SWZ
pojawiają się nazwy własne produktów, producenta lub znaki handlowe — mają one
charakter jedynie przykładowy, a Zamawiający na każdym etapie dopuszcza
składanie ofert z rozwiązaniami i produktami tożsamymi lub równoważnymi do
podanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny
w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji
umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały
(wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
równoważne.
3.11. Zamawiającym poprzez pojęcie „równoważny" rozumie tyle, co mający równą
wartość, równe znaczenie. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne
opisane przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być
takie same. Wykazanie równoważności polega na dowodzeniu, że zaoferowany
produkt umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą
innych rozwiązań technicznych.
3.12. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów,
wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez
jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE
i Rady ( WE ) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r.) lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność
z wymaganiami lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE
lub deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi
lub określoną normą.
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3.13. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem
zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji
projektowej, wymagań określonych w SWZ i STWiORB, będzie możliwa –
w uzasadnionych przypadkach w szczególności :
a) zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania
zgodnie z dokumentacją projektową,
b) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych
i korzystniejszych cenowo,
c) pojawienia się na rynku materiałów znacznie polepszających trwałość
i żywotność w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody
Zamawiającego.
3.14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń
fabrycznie nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub
deklaracje właściwości użytkowych.
3.15. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na
terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz
umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
3.16. Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z późn. zm.), tj. w szczególności osoby wykonujące prace ogólnobudowlane
oraz operatorzy sprzętów.
3.17. Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia
umowy będące integralną częścią SWZ
4. PODWYKONAWSTWO
4.1.
4.2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia ustala się do 22 kwietnia 2022 r.
Zamawiający informuje, że uzasadnioną przyczyną wskazania daty jest termin na
wydatkowanie środków pochodzących z dofinansowania.
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
6.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek w powyższym zakresie jeżeli wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2.000.000 zł
(słownie: dwa miliony złotych).
6.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek w powyższym zakresie jeżeli wykaże, że:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: wykonał nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie drogi o nawierzchni
asfaltowej o wartości co najmniej 2.000.000 zł (słownie dwa miliony
złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
W przypadku, gdy wykonane roboty stanowią większą całość należy
wyodrębnić wartość robót odpowiadających robotom wskazanym
w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość robót wskazana w innej
walucie niż PLN należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP na
dzień umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobą do
pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
posiadającą minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji
kierownika budowy. wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.
Osoby, o których mowa powyżej winny posiadać uprawnienia określone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
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zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej —zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (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).
6.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki określone w:
ust. 6.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – musi spełniać co najmniej jeden
wykonawca.
ust. 6.2.4. lit. a) i b) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać,
że:
a) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.
1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp,
c) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
d) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo
reprezentowania
w
postępowaniu
i
zawarcia
umowy
w sprawie zamówienia.
e) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie
do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają
obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego
wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp.
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6.6.

6.7.

6.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada
solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
podmiot ten nie ponosi winy.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
– art. 108 ust. 1 Pzp. :
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769 z późn. zm.),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
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2)

3)

4)
5)

6)

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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;
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;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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;
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.
– art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 Pzp., tj.:
a) 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;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
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7.2.

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;
c) 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;
d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postepowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
8.1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
8.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu według załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu stanowią dowód potwierdzający spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
8.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania — wg załącznika nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców.
8.1.3. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty
lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia; pełnomocnictwo powinno zawierać: nazwę postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy
z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.1.4. Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 8. Zobowiązanie musi być złożone
w
formie
elektronicznej
opatrzonej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
8.1.5 Wadium - w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie
tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez
gwaranta, tj. oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.
8.1.6 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy
oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020r. poz. 1913). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
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formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
8.2. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na
wezwanie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej
wymienionych podmiotowych środków dowodowych.
8.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej — załącznik nr 4 do
SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji
finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat wstecz od dnia, w którym upływa terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- wg zał. nr
6 do SWZ.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zał. nr 7 do SWZ;
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
8.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 8.2.1. lit.
b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, 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 jego złożeniem.
8.2.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 8.2.1. lit. b), zastępuje się je 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, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
8.3. Zamawiający nie wzywa 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 art. 125
ust. 1 Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie
mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
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z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
9.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
9.2. 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 8 do SWZ.
9.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
9.5. 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
9.6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w ust. 8.1.1. oraz ust. 8.1.2. SWZ, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
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powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
określonych w Rozdziale 8 SWZ.
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

SIĘ

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 8.1.1. i ust. 8.1.2. SWZ, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJE W ZAKRESIE
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert
w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
11.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza w szczególności
następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .txt.
11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportaluzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty e-mail: fundusze@miastkowo.pl .
11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

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).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się chwilę ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, 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.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@miastkowo.pl
(z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą). Maksymalny
rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50
MB.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
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Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11.14. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem przedmiotowego postępowania –
IGN.271.6.2021.
11.15. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
a) w zakresie proceduralnym: Anna Bieńkowska: tel. 86 217 49 96,
fundusze@miastkowo.pl
b) w zakresie merytorycznym: Agnieszka Skupska: tel. 86 217 49 82,
inwestycje@miastkowo.pl
11.17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SWZ. Tryb postępowania w zakresie wyjaśnień reguluje art. 284 Pzp.
11.18. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11.19. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
12.

OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
12.3. Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu— zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca
jest zobowiązany złożyć dokumenty wskazane w punkcie 8.1. SWZ.
12.4. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie
miniPortal i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy
rozwiązania informatycznego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.
12.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12.6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
12.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz
jej ponownym złożeniu.
12.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
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przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,
o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
12.9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
12.10. 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.
12.11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
12.12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.13. 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.
13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Cena ofertowa brutto, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ.
Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą
negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
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13.6.
13.7.

Przytoczone w przedmiarze robót katalogi są poglądowe, służą do opisu czynności
i nie muszą być podstawą wyceny do opracowania kosztorysu ofertowego.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
a)

pieniądzu;

b)
c)

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

d)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Łomży, Oddział w Miastkowie, nr konta:
92 8757 1037 1300 0055 2000 0090 z dopiskiem "Wadium do przetargu
IGN.271.9.2021 – Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać poniższe wymagania:
a)

musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych
okoliczności;

b)

z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty
całej kwoty wadium;

c)

powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

d)

termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania
ofertą jest dzień składania ofert);

e)

w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;

f)

beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
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g)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);

h)

musi zostać przekazane zamawiającemu w postaci elektronicznej jako
oryginał otrzymany od wystawcy poręczenia lub gwarancji.

14.5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
Pzp. zostanie odrzucona.
14.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
15. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2021 r. do godziny 10:00.
15.2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
miniPortalu. Zaleca się, aby oferta została przez Wykonawcę przesłana za
pośrednictwem ePUAP w terminie zapewniającym, że wszystkie pliki składające
się na ofertę zostały skutecznie wprowadzone do ePUAP przed terminem,
o którym mowa w ust 15.1.
15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godzinie 11:00.
15.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu
i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
15.5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
15.6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16 października 2021r. Pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą wskazanego w ust. 16.1., Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego (czyli zgodnego z treścią art. 7 pkt 16 Pzp.) oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena łączna brutto — 80%
b) okres gwarancji — 20%
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 60 do 84 miesięcy.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowany. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin okresu gwarancji zostanie uwzględniony
w umowie z Wykonawcą.
17.2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona według następującego wzoru:
Lp

Nazwa kryterium (K)

Waga (znaczenie
w %)

1

Cena brutto [zł]

80 %

Cx = (C min / C o.b. ) x 100x80%

2

Okres gwarancji [mies.]

20 %

Gx = (G o.b. /G max ) x 100x20%

Sposób liczenia (wg wzoru)

Gdzie:
a) Cx — wskaźnik kryterium ceny dla danej oferty
b) C min — cena oferty z najniższą ceną brutto
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c) C o.b. — cena oferty badanej
d) Gx — wskaźnik kryterium gwarancji dla danej oferty
e) G max — oferta z najdłuższym okresem gwarancji
f) G o.b. — okres gwarancji oferty badanej
17.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.4. Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie będzie sumą punktów oferty we
wszystkich kryteriach. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna,
która uzyska największą łączną liczbę punktów.
17.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17.6. W przypadku, o którym mowa w ust. 17.5. pkt 3, Zamawiający wyznaczy
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie
omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi
w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie
omyłki.
17.7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia
ceny lub ich istotnych części składowych.
17.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co
najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 17.7.
17.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na wykonawcy.
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17.10. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który
nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia
wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZA ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
18.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
18.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
18.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu:
a) dowód wniesienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w Rozdziale 19 SWZ.
b) kosztorys ofertowy - to dokument, który stanowić będzie podstawę do umów
i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, a także rozliczenia z instytucją współfinansującą
przedmiot zamówienia.
18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę
albo unieważnić postępowanie.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
19.1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
19.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
19.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
25

Specyfikacja Warunków Zamówienia IGN.271.9.2021
Przebudowa drogi gminnej nr 105878B w miejscowości Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania
z drogą nr ewid. 562

a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto banku:
Bank Spółdzielczy Łomża O/Miastkowo nr rachunku 92 8757 1037 1300 0055 2000
0090, z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr IGN.272….2021

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19.5. 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwolnione i zwrócone Wykonawcy nie później niż w 30 dni od końcowego
protokolarnego odbioru robót.
19.6. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione
i zwrócone Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady lub gwarancji.
Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić
projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.
Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co
najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym kar
umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub
przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności
wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
e) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji.
20. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
20.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
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20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
20.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym
w projektowanych postanowieniach umowy.
20.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
21.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
21.3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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.
21.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie 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.
21.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1).
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21.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.5 i 21.6 wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
21.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.
1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
21.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
21.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
21.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
21.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
22. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W związku z realizacją wymogów 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) (RODO), Wójt Gminy Miastkowo informuje o zasadach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miastkowo,
z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 32, 18-413 Miastkowo.
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
1) pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@miastkowo.pl
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie
procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego zgodnie
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IV.

V.

VI.

VII.

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres:
1) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) dłuższy niż 4 lata, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata; dane osobowe przechowywane są przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) po okresie, o którym mowa w pkt 1), jeżeli jest to zasadne, do 10 lat.
Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) do sprostowania (poprawiania) danych,
3) do ograniczenia przetwarzania danych,
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy
biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji (załączone oddzielnie):
a)

Formularz ofertowy – zał. nr 1;

b)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

c)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zał. nr 3;

d)

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
— zał. nr 4;

e)

Projekt umowy — zał. nr 5;

f)

Wykaz wykonanych robót budowlanych — zał. nr 6;

g)

Wykaz osób biorących udział w zamówieniu — zał. nr 7;

h)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego — zał. nr 8.

i)

ID postępowania i link do postępowania — zał. nr 9

j)

projekt budowlany, projekty techniczne oraz przedmiary robót), specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
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