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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: 

„Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy 

Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji” 

 

 

nr sprawy: ZP 271.2.2022 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 

2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp,                          

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

 o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy 

 
 
 
 
 
 
Pęczniew, dnia 29.03.2022 r. 
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SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Inwestor: Gmina Pęczniew 

Adres: 99-235 Pęczniew, 

ul. Główna 10/12 

Tel.: 43 678 15 19 

Fax.: 43 678 15 19 

NIP 828 135 96 12 

email: zamowienia@e-peczniew.pl  

www: http://e-peczniew.pl/ 

ePUAP /byp620p7f6/skrytka 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:                            

http://e-peczniew.pl/  

 

Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa 

wstępna NR 01/2021/6759/PolskiLad. 

 

II. Ochrona danych osobowych 

II.1. 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 danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

A) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pęczniew 

reprezentowana przez Wójta Gminy Pęczniew ; 

B) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych- Panią Magdalenę 

Kuszmider, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: kontak@iszd.pl 

C) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie 

mailto:zamowienia@e-peczniew.pl
http://e-peczniew.pl/
http://e-peczniew.pl/
mailto:kontak@iszd.pl
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art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 

D) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy 

P.z.p. 

E) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.z.p. 

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; 

F) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

G) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

H) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego); 



 

  

Strona 4 z 45 

 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;   

I) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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;  

J) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia  

III.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z negocjacjami 

fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), zwanej 

dalej ustawą Pzp  

III.2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi 

do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert określone w pkt. XX SWZ. Zamawiający 

zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą sumę 

punktów we wszystkich kryteriach łącznie.  

III.3. Zamawiający informuje, iż  w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, 

negocjacje będą prowadzone korespondencyjnie na zasadach określonych w pkt. 

XIII.12. SWZ.   

III.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 

jakich mowa w art. 3 ustawy P.z.p.   

III.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

III.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

III.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

III.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 P.z.p.  

III.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
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IV. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

IV.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osób 

wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmujące: 

A) roboty przygotowawcze i ziemne, 

B) roboty ogólnobudowlane, 

C) Roboty wykończeniowe. 

IV.2. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowiązani są udokumentować 

zatrudnienie w/w osób na podstawie stosunku pracy zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa.  

IV.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

IV.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

A) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

B) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dane pracownika 

składającego oświadczenie pozwalające na jego identyfikację, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności pracownik składający 

oświadczenie wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby; 

C) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

D) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

E) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. 

IV.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie IV.1. czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdą umowę. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 

IV.1. czynności. 

IV.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

IV.6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 P.z.p.   

 

V. Przedmiot zamówienia 

V.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i 

remonty dróg na terenie gminy Pęczniew, w tym opracowanie dokumentacji”, 

polegającego na wykonaniu przebudowy i remontów dróg na terenie gminy Pęczniew 

dla kluczowych dla mieszkańców ciągów komunikacyjnych w gminie. W ramach 

zadania przewiduje się między innymi: 

-  wyremontowanie dróg o nawierzchni asfaltowej poprzez położenie nakładki 

asfaltowej oraz utwardzenie poboczy; 
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-  odnowienie oznakowania poziomego i pionowego; 

- usunięcie zakrzaczenia; 

- przebudowa dróg gruntowych poprzez wykonanie podbudowy, warstwy asfaltowej, 

nowego oznakowania, elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu, pobocza, 

przepusty. 

  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45233140-2 Roboty drogowe  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  

Powyższe wynika z następujących okoliczności: 

Przedmiotowa inwestycja jest w 95% współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. Regulacje prawne obowiązujące Zamawiającego 

stanowią, że Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowania Inwestycji w części 

niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy (Zamawiającego), na czas poprzedzający 

wypłatę z Promesy. W przypadku niniejszej inwestycji Wykonawca danej części zamówienia 

musiałby zapewnić finansowanie 95% wartości tejże części. Jednocześnie wypłata z 

Promesy następuje po zakończeniu całości inwestycji (a nie części) w terminie nie dłuższym 

niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. Z powyższego wynika zatem, że 

w przypadku podziału zamówienia na części nie byłoby możliwości wypłaty należnego 

wynagrodzenia po zakończeniu realizacji danej części. Zapłata ta byłaby możliwa dopiero po 

zakończeniu całości inwestycji, którą Zamawiający planuje na ostatni kwartał 2022 r. 

Wykonawca, który zapewniłby finansowanie realizacji części zamówienia na poziomie 95%  

faktycznie miałby zamrożone znaczne środki finansowe na blisko rok, co mogłoby 

negatywnie odbić się na jego płynności finansowej i ograniczyć jego możliwości w dalszym 

prowadzeniu działalności, w tym ubieganie się o kolejne zamówienia. Nie bez znaczenia 

pozostaje również bieżąca oraz przewidywana stopa inflacji, w skutek której, po tak 

znacznym upływie czasu od zakończenie realizacji danej części zadania otrzymane 

wynagrodzenie realnie byłoby niższe – mniej warte, niż w chwili, w której przy 

standardowych zasadach płatności za wykonane roboty budowlane wykonawca 

przedmiotowe wynagrodzenie otrzymałby.  
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Biorąc również pod uwagę trwający stan pandemii, który negatywnie wpływa na płynność 

finansową małych i średnich przedsiębiorstw, dodatkowe długotrwałe obciążenie finansowe 

(zamrożenie środków finansowych) powoduje, że złożenie oferty na część zamówienia jest 

niekorzystne dla Wykonawcy. 

Z powyższych powodów, przy takich obciążeniach nałożonych na wykonawców byliby oni nie 

zainteresowani złożeniem ofert w ramach zamówienia. Faktycznie zatem podział 

zamówienia na części prowadziłby do ograniczenia konkurencji zwłaszcza wśród małych i 

średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują znacznymi środkami finansowymi, jakie na 

okres realizacji całej inwestycji (tj. przez blisko rok) musiałyby zostać zamrożone. 

Ograniczenie konkurencji w sposób negatywny może odbić się na wysokości cen i ilości 

ofert. 

 

Przedmiot zamówienia składa się z 9 etapów: 

➢ Etap 1 – Przebudowa drogi w miejscowości Kraczynki; 

➢ Etap 2 – Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew – Stara Dąbrowa; 

➢ Etap 3 - Przebudowa drogi w miejscowości Borki Drużbińskie; 

➢ Etap 4 - Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka; 

➢ Etap 5 - Przebudowa drogi w miejscowości Rudniki; 

➢ Etap 6 – Przebudowa drogi w miejscowości Siedlątków;  

➢ Etap 7 – Przebudowa drogi w miejscowości Jadwichna; 

➢ Etap 8 - Przebudowa drogi w miejscowości Zagórki; 

➢ Etap 9 - Remont ulicy Dąbrowskiej w Pęczniewie. 

 

V.2. Zakres zamówienia 

V.2.1. Zakres zamówienia – etapu 1 – obejmuje:  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew, droga 

w miejscowości Kraczynki, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Długość 

przebudowanej drogi to 0+700m. 

Zakres robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze; 

• roboty rozbiórkowe; 

• cięcia pielęgnacyjne – podkszesanie krzewów; 

• roboty ziemne; 

• remont przepustów drogowych na zjeździe; 

• roboty nawierzchniowe; 

• oznakowanie pionowe; 
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• roboty wykończeniowe; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga 

dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich 

użytkowników. Zaplanowano przebudowę w/w odcinka drogi na długości 0+700m. Przyjęto 

szerokość jezdni na długości 0+700 m - 4,0m zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidziano 

na długości 0+700m formowanie poboczy kruszywem łamanym twardym na szer. 0,50m. 

 

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący 

sposób: 

• 0+000,00 - 0+700,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% 

na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) 

W przekroju drogowym pobocze z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm szer. 0,50m – 

na odcinku prostym spadek 8%.  

 

Parametry projektowe: 

- klasa drogi: D (Dojazdowa), 

- dostępność: nieograniczona, 

- Kategoria ruchu: KRI 

- prędkość projektowa - 30 km/h 

- szerokość jezdni: 4,0 m 

- szerokość pobocza 0,50 m, spadek 8% 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1a do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.2. Zakres zamówienia – etapu 2 – obejmuje:  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew, droga 

w miejscowości Pęczniew – Stara Dąbrowa, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. 

Długość przebudowanej drogi to 0+770m. 
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Zakres robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze; 

• roboty rozbiórkowe; 

• roboty ziemne; 

• remont przepustów drogowych na zjeździe; 

• roboty nawierzchniowe; 

• oznakowanie pionowe; 

• roboty wykończeniowe; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga 

dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich 

użytkowników. Zaplanowano przebudowę w/w odcinka drogi na długości 0+770m. 

Przyjęto szerokość jezdni na długości 0+770 m - 4,0m zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Przewidziano na długości 0+770m formowanie poboczy kruszywem łamanym twardym na 

szer. 0,50m. 

 

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący 

sposób: 

• 0+000,00 - 0+770,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku 

całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) 

W przekroju drogowym pobocze z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm szer. 0,50m – 

na odcinku prostym spadek 8%. Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3. 

 

Parametry projektowe: 

- klasa drogi: D (Dojazdowa), 

- dostępność: nieograniczona, 

- Kategoria ruchu: KRI 

- prędkość projektowa - 30 km/h 

- szerokość jezdni: 4,0 m 

- szerokość pobocza 0,50 m, spadek 8% 

 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1b do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.3. Zakres zamówienia – etapu 3 – obejmuje:  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew, droga 

w miejscowości Borki Drużbińskie, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Długość 

przebudowanej drogi to 0+400m. 

 

Zakres robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze; 

• roboty rozbiórkowe; 

• roboty ziemne; 

• remont przepustów drogowych na zjeździe; 

• roboty nawierzchniowe; 

• oznakowanie pionowe; 

• roboty wykończeniowe; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga 

dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich 

użytkowników. Zaplanowano przebudowę w/w odcinka drogi na długości 0+400m. 

Przyjęto szerokość jezdni na długości 0+400 m - 4,0m zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Przewidziano na długości 0+400m formowanie poboczy kruszywem łamanym twardym na 

szer. 0,50m. 

 

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący 

sposób: 

• 0+000,00 - 0+400,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku 

całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) 

W przekroju drogowym pobocze z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm szer. 0,50m – 

na odcinku prostym spadek 8%. Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3.  
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Parametry projektowe: 

- klasa drogi: D (Dojazdowa), 

- dostępność: nieograniczona, 

- Kategoria ruchu: KRI 

- prędkość projektowa - 30 km/h 

- szerokość jezdni: 4,0 m 

- szerokość pobocza 0,50 m, spadek 8% 

 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1c do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.4. Zakres zamówienia – etapu 4 – obejmuje:  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew, droga 

w miejscowości Księża Wólka, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Długość 

przebudowanej drogi to 0+410m. 

 

Zakres robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze; 

• roboty pielęgnacyjne; 

• roboty ziemne; 

• roboty nawierzchniowe; 

• oznakowanie pionowe; 

• roboty wykończeniowe; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga 

dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich 

użytkowników. Zaplanowano przebudowę w/w odcinka drogi na długości 0+410m. 
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Przyjęto szerokość jezdni na długości 0+410 m - 4,0m zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Przewidziano na długości 0+410m obsypanie poboczy kruszywem łamanym twardym lub 

destruktem na szer. 0,25m. 

 

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący 

sposób: 

• 0+000,00 - 0+410,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku 

całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2) 

W przekroju drogowym pobocze z kruszywa łamanego twardego 0-31,5 mm lub destrukt 

granulowany drobny o szer. 0,25m – na odcinku prostym spadek 8%. Szczegóły rozwiązania 

zawiera rysunek nr 3. 

 

Parametry projektowe: 

- klasa drogi: D (Dojazdowa), 

- dostępność: nieograniczona, 

- Kategoria ruchu: KRI 

- prędkość projektowa - 30 km/h 

- szerokość jezdni: 4,0 m 

- szerokość pobocza 0,25 m, spadek 8% 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1d do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.5. Zakres zamówienia – etapu 5 – obejmuje: 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew, droga  

w miejscowości Rudniki, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Długość przebudowanej 

drogi to 0+610 m.  

 

Zakres robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze; 

• roboty rozbiórkowe; 
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• roboty pielęgnacyjne; 

• roboty ziemne; 

• rowy przydrożne; 

• remont przepustów drogowych; 

• roboty nawierzchniowe; 

• oznakowanie pionowe; 

• roboty wykończeniowe; 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga 

dojazdowa). Droga klasy D jest drogą ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich 

użytkowników. Zaplanowano przebudowę w/w odcinka drogi na długości 0+610m. Przyjęto 

szerokość jezdni na długości 0+610 m - 4,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidziano 

na długości 0+610 m formowanie poboczy kruszywem łamanym twardym na szerokości 0,50 

m oraz ułożenie poboczy na szerokości 0,25m z gruntu rodzimego.   

 

Przekrój poprzeczny: 

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący 

sposób:  

• 0+000,00 - 0+610,00 - szerokość drogi 4,0 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku 

całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2). W przekroju drogowym pobocze z 

kruszywa łamanego twardego 0-31,5 m o szer. 0,50 m oraz pobocze z gruntu rodzimego o 

szer. 0,25 m - na odcinku prostym spadek: 8%. Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3. 

 

Parametry projektowe: 

- klasa drogi: D (Dojazdowa),  

- dostępność: nieograniczona,  

- Kategoria ruchu: KRl  

- prędkość projektowa - 30 km/h 

- szerokość jezdni: 4,0 m  

- szerokość pobocza 0,75 m, spadek 8% 

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1e do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.6. Zakres zamówienia – etapu 6 – obejmuje: 

Przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej zlokalizowany jest w miejscowości Siedlątków, gm. 

Pęczniew, zgodnie z planem zagospodarowania na długości 999 m. Przebudowa ma na celu 

doprowadzenie przedmiotowego odcinka drogi do parametrów technicznych 

odpowiadających drodze klasy D.  

 

Zakres projektu obejmuje: 

a) dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korektę 

geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, 

b) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe). 

 

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:  

Zaprojektowano dostosowanie parametrów geometrycznych odcinka drogi wewnętrznej do 

parametrów odpowiadających drodze w klasie technicznej D. 

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w 

miejscowości Siedlątków: 

- roboty przygotowawcze; 

- roboty ziemne; 

- wykonanie podbudowy;  

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, 

- roboty wykończeniowe, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 

Projektowana budowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r 

poz. 124): 

- kategoria drogi – wewnętrzna, 

- klasa techniczna - D, 

- kategoria ruchu – KR1, 
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- obciążenie nawierzchni - 80 kN/os, 

- prędkość projektowa - V p = 30km/h, 

- przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu (z dopuszczonym ruchem 

dwukierunkowym), 

- szerokość drogi - 4,0 m, 

- szerokość pasa ruchu - 2x2,00 m 

- szerokość poboczy - 0,50 m, 

- spadek poprzeczny: 

droga - 2,0%, 

pobocze - 6,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi wewnętrznej. 

Cała inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń budynków mieszkalnych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1f do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.7. Zakres zamówienia – etapu 7 – obejmuje: 

Przedmiotowy odcinek drogi dojazdowej zlokalizowany jest w miejscowości Jadwichna na 

odcinku od nawierzchni bitumicznej drogi gminnej do końca opracowania zgodnie z planem 

zagospodarowania na długości 506,26 m. Przebudowa ma na celu doprowadzenie 

przedmiotowego odcinka drogi do parametrów technicznych odpowiadających drodze klasy 

D. 

 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

a) dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korektę 

geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, 

b) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe). 

 

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej do 

parametrów odpowiadających drodze w klasie technicznej D: 

- roboty przygotowawcze; 

- wykonanie podbudowy;  

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie poboczy, 
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- wykonanie nowego oznakowania pionowego, 

- roboty wykończeniowe, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

 

Parametry techniczne: 

- kategoria drogi - wewnętrzna 

- klasa techniczna - D, 

- kategoria ruchu – KR1, 

- obciążenie nawierzchni - 80 kN/os, 

- prędkość projektowa - V p = 30km/h, 

- przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu (z dopuszczonym 

ruchem dwukierunkowym), 

- szerokość drogi - 3,5m , 

- szerokość pasa ruchu - 2x1,75m 

- szerokość poboczy - 0,50m, 

- spadek poprzeczny: 

droga - 2,0%, 

pobocze - 6,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi wewnętrznej. 

Cała inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń budynków mieszkalnych. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1g do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.2.8. Zakres zamówienia – etapu 8 – obejmuje: 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew,                     

w związku z koniecznością docelowej poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 

wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Zagórki na odcinku od nawierzchni bitumicznej 

drogi gminnej do końca opracowania zgodnie z planem zagospodarowania na długości 

999,00 m. Przebudowa ma na celu doprowadzenie przedmiotowego odcinka drogi do 

parametrów technicznych odpowiadających drodze klasy D. 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

a) dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym korektę 

geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, 

b) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe). 
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Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej do 

parametrów odpowiadających drodze w klasie technicznej D: 

- roboty przygotowawcze; 

- roboty ziemne;  

- wykonanie podbudowy;  

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego, 

- roboty wykończeniowe, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Projektowana budowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r 

poz. 124): 

- kategoria drogi - wewnętrzna 

- klasa techniczna - D, 

- kategoria ruchu – KR1, 

- obciążenie nawierzchni - 80 kN/os, 

- prędkość projektowa - V p = 30km/h, 

- przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu (z dopuszczonym 

ruchem dwukierunkowym), 

- szerokość drogi - 4,0m , 

- szerokość pasa ruchu - 2x2,00m 

- szerokość poboczy - 0,50m, 

- spadek poprzeczny: 

droga - 2,0%, 

pobocze - 6,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi wewnętrznej. 

Cała inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń budynków mieszkalnych. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1h do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 
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V.2.9. Zakres zamówienia – etapu 9 – obejmuje: 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pęczniew,                     

w związku z koniecznością docelowej poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Dąbrowskiej w 

m. Pęczniew na odcinku zgodnie z planem zagospodarowania.  

Remont ma na celu wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym 

odcinku drogi gminnej. Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę 

warunków ruchu kierowców podróżujących przedmiotową drogą oraz poprawę komfortu 

przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów. 

 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

- usunięcie istniejących zakrzaczeń; 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni; 

- wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem; 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego D-6 oraz poziomego P-10. 

 

Podstawowy zakres inwestycji polegającej na remoncie drogi w miejscowości 

Pęczniew: 

- roboty przygotowawcze; 

- roboty ziemne;  

- wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

- wykonanie poboczy, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

- roboty wykończeniowe, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Projektowany remont drogi posiada parametry techniczne: 

- kategoria drogi - gminna 

- klasa techniczna - D, 

- kategoria ruchu – KR1, 

- obciążenie nawierzchni - 80 kN/os, 

- prędkość projektowa - V p = 30km/h, 

- przekrój poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu (z dopuszczonym 

ruchem dwukierunkowym), 

- szerokość drogi - 4,0 m 

- długość drogi - 808,36 mb 

- szerokość poboczy - 0,50m, 

- spadek poprzeczny: 
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droga - 2,0%, 

pobocze - 6,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi. 

Cała inwestycja nie wiąże się z koniecznością wyburzeń budynków mieszkalnych. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznika nr 1i do SWZ. Załączony przedmiar robót jest materiałem 

pomocniczym. Sporządzając ofertę cenową Wykonawca winien opierać się na 

załączonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ. 

 

V.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot 

zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące 

gwarancji zawarte zostały w § 18 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ). 

 

V.4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się 

na opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 

normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, 

produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza 

się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie 

gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez 

Zamawiającego. 

Kryteriami stosowanymi przez Zamawiającego w celu oceny równoważności są minimalne 

warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne wskazane 

bezpośrednio w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

(są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać 

równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych oferowanego 

produktu w ofercie. 

 

V.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

V.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych . 

V.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 P.z.p. 
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VI.  Podwykonawstwo 

VI.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) .  

VI.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących zamówienia . 

VI.3. 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 . 

 

VII. Termin wykonania zamówienia publicznego. 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy  

Termin zakończenia realizacji zamówienia:  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Terminem zakończenia robót jest dzień podpisania Protokołu Ostatecznego Odbioru 

Robót. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

 

VIII.1.Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału   w postępowaniu: 

 

A) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca spełni warunek, jeśli: 

- wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 

2 roboty budowlane polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg 

publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.2016.124 t.j.) klasy technicznej min. D. 

Wartość każdej budowy/rozbudowy/przebudowy nie może być niższa niż 500 000, 00 

zł netto 

oraz 

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji zamówienia  
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publicznego osobę, mogącą pełnić funkcje kierownika budowy w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum                   

2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg publicznych 

klasy technicznej min. D, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (netto) każde 

zadanie. 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie 

objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 

lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,  z którego pochodzi dana 

osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. 

 W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się 

uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – 

dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia 

do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

 

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 

(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na 

doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie 

wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się 

do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu 

prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika 

zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

 

B) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości 

równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie 

o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

VIII.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 

 

VIII.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

IX.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

A) w art. 108 ust. 1 P.z.p.; 

B) w art. 109 ust. 1  pkt. 4 P.z.p., tj.: 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; 

IX.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 P.z.p.  
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X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe).  

 

X.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

P.z.p.)  – zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do formularza oferty.  

 

X.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt X.1. stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

X.3. Zamawiający wzywa 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 ich złożenia. 

 

X.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

A) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt X.1. w zakresie art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

B) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, ich wartości, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.4 do 

formularza oferty.  

C) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.5 do 

formularza oferty 
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D) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w 

warunku. 

X.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

A) 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 P.z.p 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

B) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p. 

X.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

X.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.z.p. 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 z dnia 23 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. 

 

XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

XI.1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. 

XI.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji 

którego te zdolności są wymagane. 

XI.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 



 

  

Strona 26 z 45 

 

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 2.3 do formularza oferty.  

XI.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, 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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

XI.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, 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. 

XI.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

UWAGA: 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. 

XI.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 2.2 do formularza oferty. 
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XI.8. Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia  w stosunku do 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, na 

zasadach jakie określone zostały wobec Wykonawcy. 

XI.9. Zamawiający nie będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku 

do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

 

XII. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja). 

XII.1 Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców. 

XII.2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. 

XII.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty.  

XII.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 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. 

XII.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

XII.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII.7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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XIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ  

XIII.1. Ofertę/ofertę dodatkową, oświadczenie, o którym mowa w pkt X.1. SWZ, podmiotowe 

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,                   

w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę/ofertę dodatkową,  

a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

XIII.2. Sposób sporządzenia  dokumentów elektronicznych,  oświadczeń  lub elektronicznych  

kopii  dokumentów  lub oświadczeń musi być zgodny z:  

A) Rozporządzeniem 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. poz. 

2452), 

B) Rozporządzeniem   Ministra   Rozwoju,   Pracy   i   Technologii  z  dnia  23  grudnia  

2020  r  w  sprawie  podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  (Dz. U.  poz. 2415). 

XIII.3. Jeżeli  Zamawiający  lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia   oraz   informacje   przy   użyciu środków   komunikacji elektronicznej,  

każda  ze  stron  na żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

XIII.4.Korespondencja  w  postępowaniu  prowadzona  jest  w  języku  polskim. Oznacza  to, 

że  wszelka  korespondencja  w  języku  obcym  winna  być złożona wraz z 

tłumaczeniem na język polskim. 

XIII.5. 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. 

XIII.6. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o udzielenie zamówienia  

publicznego  musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca posiadający   konto   na   

ePUAP   ma   dostęp   do formularzy:   złożenia, zmiany,    wycofania    oferty    lub    

wniosku    oraz    do    formularza do komunikacji. 

XIII.7.  Wymagania    techniczne   i   organizacyjne    wysyłania    i   odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń  oraz   informacji  
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przekazywanych  przy   ich  użyciu  zostały opisane  w  Regulaminie  korzystania  z  

systemu  miniPortal  oraz  warunkach korzystania   z   elektronicznej   platformy   

usług   administracji   publicznej  ePUAP.  

XIII.8. Maksymalny    rozmiar    plików    przesyłanych    za    pośrednictwem dedykowanych   

formularzy   do:   złożenia,   zmiany,   wycofania   oferty   lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB.   

XIII.9. 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. 

XIII.10. Dane    postępowania    można    wyszukać na Liście    wszystkich postępowań w  

miniPortalu  klikając  wcześniej  opcje  „Dla  Wykonawców” lub    ze    strony    głównej    

z    zakładki    Postępowania. Identyfikator postępowania stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ 

 

XIII.11.  Złożenie oferty. 

XIII.11.1. Wykonawca  składa  ofertę/ofertę dodatkową  za  pośrednictwem Formularza  do  

złożenia lub  wycofania oferty/oferty dodatkowej lub  wniosku dostępnego na ePUAP 

(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – /byp620p7f6/skrytka) 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, oraz adres e-mail, na  którym  prowadzona  będzie  korespondencja 

związana z postępowaniem.  

XIII.11.2.Ofertę/ofertę dodatkową należy sporządzić w języku polskim.  

XIII.11.3.Ofertę/ofertę dodatkową składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

XIII.11.4. Sposób  złożenia  oferty/ oferty dodatkowej  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie  https://miniPortal.uzp.gov.pl/. 

XIII.11.5. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu środków 

komunikacji  elektronicznej  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnice 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  Wykonawca w celu utrzymania poufności tych 

informacji przekazuje je w wydzielonym i  odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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XIII.11.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt X.1 SWZ w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, 

a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

XIII.11.7. Oferta/oferta dodatkowa może być składana tylko do upływu terminu składania 

ofert.  

XII.11.8. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić   lub 

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

wycofać złożonej oferty. 

 

XIII.12. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie dotyczy 

składania ofert). 

XIII.12.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego  

formularza  dostępnego  na  ePUAP (Elektroniczna  Skrzynka  Podawcza  –  nazwa  –  

/byp620p7f6/skrytka) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). 

XIII.12.2.  Zamawiający  może  również  komunikować  się  z  Wykonawcami  za pomocą 

poczty elektronicznej, e-mail:  zamowienia@e-peczniew.pl (nie dotyczy składania 

oferty, oświadczenia, o którym mowa w pkt X.1. SWZ, podmiotowych środków 

dowodowych, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 

oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w 

pkt XII.3 SWZ). 

 

XIII.12.3. Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania  dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń    

za    pomocą    poczty    elektronicznej,    na    adres  email wskazany w pkt XIII.12.2. 

(nie dotyczy składania oferty, oświadczenia, o którym mowa w pkt X.1. SWZ, 

podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby, oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, o którym mowa w pkt XII.3 SWZ). 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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XIV. Wyjaśnianie treści SWZ 

XIV.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

XIV.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

XIV.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt XIV.2., 

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  XIV.2., zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

XIV.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt XIV.2., nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące 

składanych oświadczeń i dokumentów. 

XV.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach danego etapu zamówienia, 

zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert 

dla zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę w ramach zamówienia. 

XV.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

XV.3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

XV.4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

A) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

B) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ 

(jeżeli dotyczy); 

C) Dowód wniesienia wadium; 

D) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

E) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o   

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie  

umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo.  Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
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Wykonawców w  postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

F) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 

poszczególni wykonawcy. 

XV.5. Oferta/ oferta dodatkowa 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 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 w/w 

dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp 

do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do 

jego reprezentowania nie wynika z w/w dokumentów, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy. 

XV.6. Ofertę/ ofertę dodatkową składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

XV.7. Oferta/oferta dodatkowa powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę powinien być czytelny. 

XV.8.Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 

że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

XV.9. 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. 

XV.10.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty/oferty dodatkowej ponosi Wykonawca składający 

ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XVI. Sposób obliczenia ceny oferty. 

XVI.1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto. Cena ta obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty transportu i obsługi oraz wszystkie 

inne koszty wynikające z zapisów umowy. Cena obejmuje także koszty związane z 

uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, 

ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, itp. Ponadto 

cena obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku,  

transportu, wywozu, recyklingu, składowania. Nadto cena obejmuje koszty utrzymania 

zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby 

budowy oraz opłaty ubezpieczeniowe. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym 

Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

XVI.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

XVI.3. Cena musi być wyrażona w następujący sposób: 

Cena netto: …………………………………….  

(słownie:………………………………………..) 

VAT: ………………………% 

Cena brutto: ……………………………………………………………………….. 

 (słownie zł brutto:.......................................................................................... 

w tym za poszczególne etapy zamówienia: 

 

- etap I:  

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

- etap II: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 
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- etap III: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

- etap IV: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

- etap V: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

- etap VI: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

 

- etap VII: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 
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- etap VIII: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

- etap IX: 

netto: …………………………………….  

(słownie:……………………………………………………………..) 

VAT: ………………………… 

brutto: ……………………………………………………  

(słownie:...............................................) 

 

XVI.4. 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 2020 r. poz. 106), 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 . W ofercie 

wykonawca ma obowiązek: 

A) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

B) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

C) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

D) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XVII. Wymagania dotyczące wadium  

XVII.1.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

35 000,00 zł. 

XVII.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

XVII.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu;  

- gwarancjach bankowych; 
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- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- 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). 

XVII.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku 

Spółdzielczym w Poddębicach nr rachunku 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003. z 

dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP271.2.2022.” 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

XVII.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 

wymagania: 

A) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.; 

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; 

termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert);  

D) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

E) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12; 

99-235 Pęczniew; 

F) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 

treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 

wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

XVII.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium 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 P.z.p. zostanie odrzucona. 

XVII.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p. 
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XVIII. Termin związania ofertą. 

XVIII.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.05.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVIII.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt XVIII.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 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

 

XIX. Sposób i termin składania i otwarcia ofert. 

XIX.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania   

oferty   lub   wniosku dostępnego   na   ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – 

nazwa – /byp620p7f6/skrytka) i udostępnionego również na miniPortalu.   

XIX.2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2022 r. do godziny 10:00. 

XIX.3. Otwarcie ofert następ w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 10:10.   

XIX.4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

XIX.5. 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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XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XX.1 Wybór oferty w ramach zamówienia dokonany zostanie na podstawie niżej 

przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

 

Nazwa kryterium Waga % Liczba punktów 

Cena (C) 60 60 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

(G) 

40 40 

 

XX.2 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

A) Kryterium CENA (C) 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. 

C = 60 x N/A 

 

C – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

N – najniższa oferowana cena spośród ofert nie odrzuconych 

A – cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n 

 

B) Kryterium Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G) 

Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według następujących 

zasad: 

- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 60 miesięcy – 0 pkt. (0%) 

- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 72 miesięcy – 20 pkt. (20%) 

- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 84 miesięcy – 40 pkt (40%). 

 

Okres gwarancji i rękojmi za wady  nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Zamawiający 

nie dopuszcza wartości pośrednich. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji 

jakości i rękojmi za wady zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 

 

Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady powyżej 84 miesięcy nie 

spowoduje zwiększenia ilości punktów ponad maksymalne 40 punktów (40%)                             

w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”. 
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Wykonawca nie może nie zaoferować gwarancji jakości i rękojmi za wady. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola 

określającego długości gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający uzna to za 

złożenie oferty niezgodnej z SWZ. Oferta ta zostanie odrzucona. 

 

XX.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu oraz uzyska łącznie 

największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach 

każdego z podanych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C +G 

Gdzie: 

P –łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

G-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

XXI.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

XXI.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt XXI.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

XXI.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. 

XXI.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

XXI.5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – wzór umowy stanowi załącznik: 

- nr 3 do SWZ, 

XXI.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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XXII.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XXII.1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.  

XXII.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień 

zawartej umowy w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w zakresie:  

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 

siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 

powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin zostanie wydłużony o czas, w 

którym niemożliwe było realizowanie umowy. 

b) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią 

ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów 

deszczu lub śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla 

danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, 

uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas 

wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni. 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń 

podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością 

prowadzenia robót, wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, 

niewypałów. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw, termin realizacji umowy 

zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 

niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia 

lub usunięcia przeszkody. 

d) konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie 

przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na 

wykonanie tych robót. 

e) przedłużających się procedur administracyjnych, o czas odpowiadający przedłużeniu się 

procedury ponad termin wynikający z właściwych przepisów prawa, 
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f) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, 

o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni. 

g) w przypadku niemożliwości dochowania terminu realizacji umowy, z przyczyn innych niż 

wymienione powyżej, a nie obciążających Wykonawcy (w szczególności niemożliwość 

terminowego kupna materiałów budowlanych lub ich transportu na miejsce realizacji 

zamówienia). Termin zostanie zmieniony proporcjonalnie do długości czasu trwania 

przeszkody. 

h) konieczności poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robot budowlanych lub zmiany technologii (roboty zamienne). Termin 

zostanie wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenie zmian. 

i) gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót 

wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu 

poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w Umowy. Jeżeli powyższe determinuje możliwość wykonania robót objętych 

Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas ich realizacji; 

3) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca 

wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

4) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

5) zmiany stawki podatku VAT: 

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być 

wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku 

VAT. 

- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być 

wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku 

VAT. 

6) zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- 

personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem 

równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego. 



 

  

Strona 42 z 45 

 

7) zmiany sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących 

okolicznościach: 

a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót 

dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, 

b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

8) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku i  na zasadach określonych w § 7 umowy.   

9) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu 

10) zmian wynikających ze zmiany zasad uzyskania, wypłaty i rozliczenia Dofinansowania 

Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wynikających z 

uzyskiwanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczących zasad 

jego realizacji.  

XXII.3. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 454-455  ustawy Pzp.   

XXII.4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.    

XXII.5. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony 

protokół podpisany przez obie strony. 

XXII.6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXII.7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy 

pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

XXII.8. Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w 

wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zaliczka zostanie Wykonawcy 

przekazana w formie jednorazowej płatności. 

XXII.9. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z Umowy, o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

Strony zobowiązują się  poddać polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
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XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

XXIII.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu 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 P.z.p.  

XXIII.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 

P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

XXIII.3. Odwołanie przysługuje na: 

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

XXIII.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

XXIII.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

XXIII.6. 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). 

XXIII.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt XXII. 5. i XXII.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. 

XXIII.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy P.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
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XXIII.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. 

XXIII.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

XXIII.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 P.z.p., 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. 

XXIII.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. Postanowienia końcowe. 

XXIV.1 Stosownie do treści § 8 ust. 1 – 3 Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów 

z dnia 1 lipca 2021 r. (RM-06111-84-21) Zamawiający informuje, że: 

a) po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

skutkującego wyborem wykonawcy, Zamawiający złoży do BGK wniosek o udzielenie  

promesy, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) 

b) BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonego  

wniosku o udzielenie promesy. 

Promesa stanowi dla Zamawiającego podstawę do zawarcia umowy na realizację inwestycji. 

XXIV.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 

zamówienia, tj. środki z promesy, o której mowa w pkt XXIV.1 nie zostaną mu 

przyznane. 

XXIV.3.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: - Marta Zasiadczyk – Kierownik referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, 

Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji – tel. 43 678 15 

19 wew. 24. 
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XXV. Załączniki do SWZ: 

- Załącznik nr 1a – dokumentacja budowlana – etap 1 zamówienia, 

- Załącznik nr 1 b – dokumentacja budowlana – etap 2 zamówienia, 

- Załącznik nr 1c – dokumentacja budowlana – etap 3 zamówienia, 

- Załącznik nr 1d – dokumentacja budowlana – etap 4 zamówienia, 

- Załącznik nr 1e – dokumentacja budowlana – etap 5 zamówienia, 

- Załącznik nr 1f – dokumentacja budowlana – etap 6 zamówienia, 

- Załącznik nr 1g – dokumentacja budowlana – etap 7 zamówienia, 

- Załącznik nr 1h – dokumentacja budowlana – etap 8 zamówienia, 

- Załącznik nr 1 i – dokumentacja budowlana – etap 9 zamówienia, 

- Załącznik nr 2 - formularz oferty wraz z załącznikami, 

- Załącznik nr 3 do SWZ , 

- Załącznik nr 4 - identyfikator postępowania. 
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