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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA BABORÓW 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.  

 

 

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Rynek i ul. Wiejska w Baborowie 

w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w ramach pomocy udzielanej z  Samorządu Województwa Opolskiego, na współfinansowanie którego 

została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 00058-54151-UM0800129/20 zawarta w dn. 11 

czerwca 2021 r. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Nr postępowania: IGP.271.1.2022 

Baborów, 25 stycznia 2022r. 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA BABORÓW 

ul. Ratuszowa 2a 

48 – 120 Baborów 

NIP: 748-15-06-649, REGON: 531412817 

e-mail: um@baborow.pl  

www.bip.baborow.pl  

tel.:  77/ 403-69-20 

fax.: 77/ 403-69-28 

 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

www.bip.baborow.pl (zakładka Ogłoszenia > Przetargi > Przetargi – roboty budowlane, 

dostawy lub usługi) 

Godziny pracy Urzędu:  

Poniedziałek : od 7:30 do 17:00 

Wtorek - Czwartek : od 7:30 do 15:30 

Piątek : od 7:30 do 14:00 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
– na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że: 

 
TOŻSAMOŚĆ I  

DANE 
KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Baborów, 
ul. Ratuszowa 2a,  48-120 Baborów, nr tel. 77 40 369 20-21, adres e-mail; um@baborow.pl 

 
DANE 

KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator – Burmistrz Gminy Baborów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana 
Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@baborow.pl  
lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

mailto:um@baborow.pl
http://www.bip.baborow.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.baborow.pl/
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
– na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że: 

CELE 
PRZETWARZANIA 

 I PODSTAWA 
PRAWNA 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 

Administratora    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
 
ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych 

osobowych poza teren Polski.  

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. 

 
 

 
 
 

PRAWA 
PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono 

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; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) –                               w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy 

Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych informujemy, iż 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;  

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy p.z.p.   

4.  Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności1:  

1) Osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne związane z robotami budowlanymi,  

2) Operatorzy sprzętu, 

10.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 

do SWZ. )  

11.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

 
1 Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane.  
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12. W każdym przypadku, jeżeli w SWZ nie ma wskazania do której części zamówienia odnosi się dany 

zapis należy przyjąć, iż zapis dotyczy każdej części zamówienia.  

 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. CZEŚĆ I – Przebudowa drogi  gminnej ul. Rynek w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.  

W ramach przedmiotowej części planuje się wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie części Rynku.  Faza projektowa  (etap 

I) obejmuje opracowanie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego:  

a. projektu zagospodarowania terenu 

b. pełnobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,  

c. opracowanie pełnobranżowego projektu technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

budowlanych,  

d. opracowanie przedmiarów, 

e. opracowanie kosztorysów szczegółowych, 

f. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży, 

g. opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 

h. uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenie na prowadzenie prac 

wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wobec którego organ 

administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu. 

Minimalny zakres  prac projektowych powinien obejmować: 

- przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z włączeniami do dróg powiatowych, 

- wykonanie lub przebudowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem 

miejsc dla samochodów niepełnosprawnych, 

- przebudowę zatoki przystankowej przy jezdni ul. Rynek  - na granicy działek nr 1451/6 i 1451/5, 

- przebudowę chodników, 

- remont i przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów, 

- przebudowę lub remont elementów odwodnienie drogi,  

- realizację pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, zabudowanej w kanale technologicznym, na 

całej długości przebudowywanej drogi,  

- wykonanie nowego oznakowania  drogowego pionowego, poziomego  oraz montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu.  

Zakup map niezbędnych do realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy. Ilości wymaganych 

egzemplarzy dokumentacji technicznej wskazane zostały we wzorze umowy. Ulica Rynek znajduje 
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się w strefie ochrony konserwatorskiej, a układ urbanistyczny Starego Miasta został wpisany 

do rejestru zabytków pod nr 195/56.  

Faza wykonawcza  (etap II) – obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym 

z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, wraz z zapewnieniem objęcia obsługi 

geodezyjnej, nadzoru autorskiego, kierownika budowy oraz nadzoru archeologicznego na czas 

prowadzenia robót, a także przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.     

2. CZEŚĆ II – Przebudowa drogi  gminnej ul. Wiejska w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

W ramach przedmiotowej części planuje się wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej stanowiącej 

ul. Wiejską w Baborowie. Faza projektowa (etap I) obejmuje opracowanie na podstawie posiadanego 

przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno - Użytkowego:  

a. pełnobranżowego projektu zagospodarowania terenu 

b. pełnobranżowego projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,  

c. opracowanie projektu technicznego w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,  

d. opracowanie przedmiarów, 

e. opracowanie kosztorysów szczegółowych, 

f. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży, 

g. opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 

h. uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenie na prowadzenie prac 

wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wobec którego organ 

administracji budowlanej nie wniósł sprzeciwu. 

Minimalny zakres  prac projektowych powinien obejmować: 

- przebudowę konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z włączeniem do drogi powiatowej,  

- wykonanie lub przebudowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych z uwzględnieniem 

miejsc dla samochodów niepełnosprawnych, 

- przebudowę chodników i utwardzonych poboczy,  

- remont i przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów, 

- przebudowę lub remont elementów odwodnienie drogi,  

- realizację pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, zabudowanej w kanale technologicznym, 

na całej długości przebudowywanej drogi,  

- wykonanie nowego oznakowania  drogowego pionowego, poziomego  oraz montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu.  

Zakup map niezbędnych do realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy. Ilości wymaganych 

egzemplarzy dokumentacji technicznej wskazane zostały we wzorze umowy.  Część drogi objętej 

przebudową znajduje się w strefie „WO” obserwacji archeologicznej.  
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Faza wykonawcza (etap II) –  obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym 

z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, wraz z zapewnieniem objęcia obsługi 

geodezyjnej, nadzoru autorskiego, kierownika budowy oraz nadzoru archeologicznego na czas 

prowadzenia robót, a także przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej.     

3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

a więc w dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub 

równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej 

normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku 

z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza „równoważność” w zakresie 

parametrów wytrzymałościowych, nie mniejszych niż podane w danych normach.   

4. Art.100 ust 1 i 2 Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym 

pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem 

wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu 

zamówienia. Projekt winien być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym musi być 

zapewniona dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa projektowana inwestycja nie 

może ograniczać dostępności osobom niepełnosprawnym. Ustawa Prawo budowlane stanowi, 

że obiekt budowlany, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 

uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając, między 

innym, niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 

wózkach inwalidzkich. Nowy układ drogowy należy zaprojektować z uwzględnieniem wymagań 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z dokumentacją, która powstanie 

w wyniku postępowania przetargowego, w szczególności wszystkie przejścia, chodniki i przejazdy 

mają być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie stanowiąc barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych. 

5.  Zgodnie z art. 91. ust 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszcza się podział 

zamówienia na dwie części.  Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

6. Zadanie w zakresie przebudowy dróg gminnych ul. Rynek i ul. Wiejska w Baborowie 

współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   
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7.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

71300000-1 Usługi inżynieryjne, 

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne, 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu, 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych, 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

p.z.p. 

10.  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy  

stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

V.  WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający informuje, że zaleca odbycie wizji lokalnej, z tym zastrzeżeniem, że złożenie oferty nie 

musi być poprzedzone jej odbyciem lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie 

znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć 

udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż przedmiar dołączony do opisu przedmiotu 

zamówienia stanowi jedynie element pomocniczy, a oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty 

związane z prawidłową realizacją zamówienia.  

2.  W przypadku, gdyby Wykonawca chciał dokonać wizji lokalnej lub sprawdzić w/w dokumenty – 

wówczas w celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się 

na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania 

się z wykonawcami.  
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VI.  PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: 13 miesięcy od daty podpisania umowy dla każdej części 

zamówienia. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy, w tym konieczność zachowania 

terminów pośrednich uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

dwie roboty budowlane zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj“, związane 

z budową, przebudową lub remontem dróg lub przestrzeni miejskiej (rynki, place) 
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o łącznej powierzchni prowadzonych robót budowlanych nie mniejszej niż 500 m2 dla 

każdej roboty oraz na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 

brutto każda.  

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 

następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania: 

- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania dróg, lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia  budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów,   

- kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej, 

- kierownik robót posiadający uprawnienia do nadzorowania badań archeologicznych,  

 Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). 

3.  Wykonawca w przypadku składania oferty na jedną część musi wykazać spełnienie łącznie 

wszystkich warunków określonych w niniejszym rozdziale. W przypadku składania oferty na 

obydwie części Zamawiający uzna warunek spełniony dla obydwu części, w przypadku wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko dla jednej części. Wykonawca na potwierdzenie 

dysponowania odpowiednim personelem na część 1 i 2 może wskazać te same osoby. 

4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie 

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja 

przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

5. 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. 

6.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się wykonawcę: 

a) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 

−  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 

w art. 258 Kodeksu Karnego, 

− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

− o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu Karnego  lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie, 

− finansowania przestępstwa o  charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165 a Kodeksu Karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania  

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego,  

− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

Karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

− - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

− Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa 

w art. 270 – 277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

− o których mowa w art. 9 ust 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni 

czyn zabroniony, określony w przepisach prawa obcego.  

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  

lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo 

o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek, 



  
  

Strona 12 z 28 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami  lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,  

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

ze wykażą, że przygotowywali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

f) jeżeli, w przypadkach o których mowa w art. 85 ust 1 p.z.p., doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy 

lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba ze spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia.  

2)  w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.: 

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c)  który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust 1  pkt 1, 2 i 5 lub 

art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 jeżeli udowodni zamawiającemu , że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez  nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;  
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- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów.  

Zamawiający  ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności  czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę.  

3.   Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

 

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) 

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 – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

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

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 
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2)  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5a do SWZ;  

4)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5b do SWZ. 

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

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

1) 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; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

9. 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 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. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ  

4.  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.  

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  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. 
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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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X SWZ. 

 

XII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone 

do oferty.  

2.  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. 

3.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolności tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

5.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.  Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
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elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt. Ofertę, 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.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)  drogą elektroniczną: https://epuap.gov.pl/GMINABABOROW/SkrytkaESP 

2)   poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 

4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych 

przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny 

rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. 

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  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 

5.   Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane 

z korzystaniem z Platformy: 

1)   dostęp do sieci Internet; 

2)   kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, podpis zaufany lub podpis 

osobisty; 

3)   edytor tekstowy lub inny program  pozwalający na przygotowanie oferty 

4)   konto na ePUAP.  

6.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym i merytorycznym : 

Edyta Piasna–Panicz         tel. 77 403 69 31 

Agata Sokołowska            tel. 77 403 96 81 

7.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania oraz wskazaniem części zamówienia.  

8.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

9.  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.  
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10.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, 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 ust. 10, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

11.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

12.   Wyjaśnienia treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, oferta wykonawcy może obejmować część I, część II lub 

obie części jednocześnie.  

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

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

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3)  dowód wniesienia wadium; 

4)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy);  

5) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia przy realizowanych 

inwestycjach  w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie objętym ochroną Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (załącznik nr 5c - jeżeli dotyczy) 

4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 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.  

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

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. Pliki zawierające 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy wyodrębnić w oddzielnym pliku, już na etapie składania oferty.  

9.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie 

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

10.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

13.  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. 

14.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu – zgodnie 

z przepisami prawa. 

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
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6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 

r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

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

- CZEŚĆ I – Przebudowa drogi  gminnej ul. Rynek w formule „Zaprojektuj i wybuduj”  w wysokości 

14 000,00 zł (słownie:  czternaście tysięcy złotych) 

- CZEŚĆ II – Przebudowa drogi  gminnej ul. Wiejska w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w wysokości  

12 000,00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy złotych) 

W przypadku chęci złożenia oferty na obydwie części zamówienia wadium powinno stanowić sumę 

wadium dla poszczególnych części.  

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4)  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). 

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

nr rachunku 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  z dopiskiem „Wadium – nr postępowania, 

część…….”. 

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

rachunku Zamawiającego. 
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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: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

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

postępowania, a także wskazanie części zamówienia której dotyczy; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Baborów.  

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

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. 

7.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11.03.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 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. 

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

4.   W przypadku , gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania z ofertą  

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.  

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00. 
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2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert następ w dniu 10.02.2021 r. o godzinie 11:00   

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1)  Cena (C) – waga kryterium 60 %; 

2)  Okres gwarancji (G) – waga kryterium 30 %. 

3) Doświadczenie przy realizowaniu inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

na terenie objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – waga kryterium 

10 % 

2.  Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga 60 % 

cena najniższa brutto* 

P1 = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 % 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Gwarancja (G) – waga 30% 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 
 
Zaoferowanie okresu gwarancji na okres krótszy niż 36 miesięcy skutkowało będzie odrzuceniem   
oferty. 
 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. 
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Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie od 37 do 59 miesięcy, otrzyma 
punkty obliczone wg następującego wzoru: 

 

P2=
𝐺𝑏−𝐺𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑚𝑖𝑛
× 100 × 30%  

 
gdzie: 

P2 - ilość punktów w ramach kryterium „gwarancja” 

Gb - okres gwarancji oferty badanej 

 Gmin. - minimalny okres gwarancji (36 miesięcy) 

 Gmax. - maksymalny okres gwarancji (60 miesięcy) 

100 - wskaźnik stały 

             30% - znaczenie kryterium okres gwarancji  

 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie 60 miesięcy i więcej otrzyma 30 
pkt. 
 
Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji w formularzu ofertowym. W przypadku 

nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna 

że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy. 

 

3) Doświadczenie przy realizowaniu inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

na terenie objętym ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – waga 

kryterium 10 % 

Aby wykazać spełnienie tego warunku należy do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające 

realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenach objętych ochroną Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Dokumenty muszą jednoznacznie wskazywać, ze w okresie  ostatnich 5 lat 

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

w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną zrealizowaną 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” związaną z budową, przebudową lub remontem dróg lub 

przestrzeni miejskiej (rynki, place) o minimalnej powierzchni co najmniej 500 m2 i kwocie nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł  brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).   

 

Ocena tego warunku będzie się odbywała na zasadzie spełnia/nie spełnia 

W przypadku spełnienia kryteriów  wykonawca otrzyma 10,00 pkt 

W przypadku braku spełnienia tego kryterium wykonawca otrzyma 0 pkt.  

Aby kryterium zostało uznane za spełnione, w formularzu ofertowym należy wskazać odpowiednie 

pole oraz dołączyć załącznik nr 5c wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

warunku. Załącznik nr 5c należy dostarczyć do oferty na etapie jej składania.  

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta zawierająca oczywiste 

omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 Pzp, 

a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp zostanie przez 

Zamawiającego odrzucona. 
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Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone w SWZ kryteria z pośród ofert  nie podlegających odrzuceniu. 

Punkty  przyznane zostaną w  poszczególnych  kryteriach, a następnie  zsumowane tj. P1 + P2 

+P3= P.   

3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

6.   Kryteria oceny  ofert stosuje się do każdej części zamówienia oddzielnie. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4.    Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do dostarczenia kosztorysu ofertowego, na podstawie którego została 

przygotowana oferta.  Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w wersji uproszczonej, z wartością 

netto dla każdej pozycji kosztorysu.  

5. 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. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
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wskazanej w ofercie, w zakresie realizowanej części zamówienia. Wartość zabezpieczenia jest 

niezmienna przez cały okres realizacji umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 

299). 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przed podpisaniem umowy na konto 

Zamawiającego nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym, 48 – 120 

Baborów, 

2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych 

w pkt 2 lit. b-e dokument zabezpieczenia należy złożyć w depozycie: w kasie Urzędu Miejskiego 

w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48 - 120 Baborów (parter, pokój nr 1) w godzinach pracy 

urzędu przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść 

w formie oryginału. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 

dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone 

w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności. Za niewykonanie umowy uznaje się również odstąpienie 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny one być 

wystawione na okres obejmujący co najmniej wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 

nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
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6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania 

oraz wskazanie, której części dotyczy; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Baborów; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy p.z.p 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.  

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. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
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3)  zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.  

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

5.   Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej albo kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6.   Odwołanie  wnosi się w terminie: 

 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7.  Odwołanie wobec  treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów  zamówienia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów na stronie 

zamówienia 

8.    Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.  

9.  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. 

10.  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. 

11.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

12.  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. 

13.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5a 

Załącznik nr 5b 

Załącznik  nr 5c 

Wykaz robót budowlanych 

Wykaz osób 

Wykaz robót potwierdzających spełnienie kryterium doświadczenia przy 

realizowaniu inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na terenie objętym 

ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)=Program  Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Zatwierdzam:           

 

 

……………………………….      

(Kierownik Zamawiającego) 
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