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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.).
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Rozdział I – informacje dla wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego :
Gmina Budzyń
reprezentowana przez Marcina Sokołowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
pow. chodzieski, woj. wielkopolskie,
Regon: 570791017
NIP: 6070016328
Telefon: 67 2843201; 2843313;
Faks: 67 2843 370
E-mail: urzad@budzyn.pl
Strona internetowa: http://bip.budzyn.pl

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania :
https://przetargi.budzyn.pl; http://bip.budzyn.pl
3. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:
 Maciej Grabarski, e-mail : przetargi@budzyn.pl;
 konsultant ds. zamówień publicznych – Ryszard Dąbrowski, e-mail : przetargi@budzyn.pl;
4. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetargi@budzyn.pl. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje
zapytania w formie pisemnej za pośrednictwem Platformy ZETO PZP oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres jw.
5. Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na platformie.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w formie podanej w
pkt. 4.
7. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni
prze upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w pkt. 7, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania odpowiedzi.
9. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na Platformie
ZETO PZP. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania.
10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 7, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty.
11. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść SWZ.
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12. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 11 będą istotne, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu Zamawiający
poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej prowadzonego
postępowania i na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych ( dalej BZP ).
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.
14. Nie wymaga się przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
15. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
16. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
2) wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
19. Podział zamówienia na części.
Zamawiający dokonuje podziału przedmiot zamówienia na następujące części :
Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie - etap II;
Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - etap III;
Część Nr 3: Przebudowa drogi gminnej Nr 201535 w m. Dziewoklucz.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której
mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia
niż określony w niniejszej SWZ.
21. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy
Pzp.
23. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308
ust. 1 ustawy Pzp.
24. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2.
25. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94.
26. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7.
Rozdział II – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
I. Informacje ogólne
1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia
postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetargi@budzyn.pl
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail ( z wyłączeniem dokumentów składanych wraz
z ofertą ). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
znak sprawy: GKM.272.1.2021

Strona 3 z 36

GMINA BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201,

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na Platformie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Budzyń
(Platformie ZETO PZP). Wykonawca posiadający konto na Platformie ZETO PZP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
4. 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 Platformy ZETO PZP” oraz „Instrukcji obsługi
systemu PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie ZETO PZP tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
 podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca
funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
7. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
Platformę ZETO PZP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Platformie ZETO PZP.
II. Złożenie oferty.
1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformie ZETO PZP, który dostępny jest pod adresem:
https://przetargi.budzyn.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Dodaj ofertę” dostępnego na Platformie ZETO PZP.
3. Wszystkie dokumenty i informacje składające się na ofertę są automatycznie szyfrowane
w chwili ich przesłania na serwer ZETO (co następuję automatycznie). Użytkownicy
składający ofertę nie muszą więc samodzielnie, korzystając z aplikacji zewnętrznych,
szyfrować załączanych do Platformy ZETO PZP dokumentów
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci
elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf.
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5. Zgodnie z § 2 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 (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, jako:
 dokumenty w formacie „pdf" - zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji obsługi systemu
PZP przeznaczoną dla Wykonawcy”, dostępnej na stronie: https://przetargi.budzyn.pl/#/help
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
należy ten plik zaszyfrować.
9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
10. W przypadku gdy wolą wykonawcy jest dokonanie zmiany w treści oferty, w tym także zmiany
któregokolwiek z oświadczeń czy dokumentów składanych wraz z nią, konieczne jest wycofanie
całej oferty i złożenie jej ponownie w prawidłowej wersji, w tym z właściwymi załącznikami.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
III. Otwarcie ofert;
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu dostępnego na Platformie ZETO PZP.
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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 zawartych w ofertach.
Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji
Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z przebudowami dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach Sokołowo
Budzyńskie, Nowe Brzeźno oraz Dziewoklucz.
Przedmiot zamówienie został podzielony według zadań inwestycyjnych na trzy części t.j.:
Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie - etap II;
Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - etap III;
Część Nr 3: Przebudowa drogi gminnej Nr 201535 w m. Dziewoklucz.
Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną
dowolną część/części przedmiotu zamówienia.
Zakres robót dla części nr 1
Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie - etap II
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z
realizacją przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 201521P - od km 0+990,00 do km
1+988,70, o długości odcinka 998,70 m z przebudową zjazdów na działki i odtworzeniem rowów
przydrożnych– roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie części
działek o numerach ewidencyjnych 413 i 170 położonych w obrębie ewidencyjnym Sokołowo
Budzyńskie.
Stan Istniejący: Obecnie jezdnie drogi gminnej ma nawierzchnię gruntową miejscami ulepszoną
tłuczniem o szerokości 4,10 – 4,50 m, nawierzchnia jest zniszczona po długoletniej eksploatacji.
Szerokość korony drogi 6,00 – 8,00 m a pasa drogowego 7,70 - 13,50 m. Zjazdy na przyległe działki
o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do
istniejących, zamulonych rowów i na przyległy teren.
Dane wyjściowe przebudowy drogi:
- klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1;
jezdnia:
- jedna jezdnia jeden pas ruchu: dopuszcza się szerokość min. - 3,50 (5,00 mijanka) m,
- pochylenie podłużne ≤ 10%,
- pochylenie poprzeczne – 2%,
- łuki kołowe R ≥ 150,0 m, dopuszcza się 20,0 (wyj. 12,0) m,
- proste przejściowe – 15,00 m,
- promień prawoskrętów r ≥ 6,0 m,
- pobocze – min. 0,75 m,
- spadek pop. pobocza – 6-8%.
zjazdy:
- szerokość jezdni min. 3,0 m,
- przecięcie krawędzi nawierzchni drogi i zjazdu wyokrąglone promieniem min. 3,00 m,
- pochylenie podłużne – max. 5%.
Konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia jezdni na podłożu gruntowym ulepszonym:
 15 cm – wyrównanie profilu – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3,
 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
Zjazdy bitumiczne:
 10 cm – warstwa odcinająca – piasek,
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3,
 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
Planowane ogólne zakresy prac:
1. Jezdnie wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyżej szerokości – 4,00 m z poszerzeniem
na łukach poziomych. Na mijankach szerokość jezdni 5,00 m.
2. Pobocza - wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,00 m o nawierzchni gruntowej
ulepszonej.
3. Zjazdy należy wykonać umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego.
4. Roboty ziemne
-z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym terenie
z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na
niewielkie możliwości terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na
niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków do rowów przydrożnych, oraz
na wykonaniu koryta pod projektowane zjazdy. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na
uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Ewentualny
nadmiar ziemi wywieźć na odkład.
Po wykonaniu robot ziemnych należy wykonać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
do Wz=0,98.
5. Odwodnienie jezdni i przyległego terenu - nawierzchnia zostanie odwodniona powierzchniowo
poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje ich
odprowadzenie do oczyszczonych rowów przydrożnych lub na przyległy teren.
6. Zieleń -w celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorów estetycznych projektowanych
elementów, planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych
i skarpach rowów. Do zabudowania górnych warstw zieleńców należy przeznaczyć humus w wyniku
jego usunięcia z miejsc projektowanych zjazdów i wykonanych rowów. Po rozplantowaniu humusu
należy te tereny obsiać dodatkowo trawą.
7. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome - planuje się oznakować znakami A-1 i A-2 zakręt
w km 1+480,90.
8. Zabezpieczenie ruchu - na istniejącym przepuście planuje się ustawienie stalowych barier
ochronnych U-14a (N1W4A).
Zakres robót dla części nr 2
Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - etap III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją trzeciego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201526P w miejscowości Nowe Brzeźno
od km 1+840,00 do km 2+146,90 o długości 306,90 m z wykonaniem ścieżki rowerowej i zjazdów na
działki wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych - roboty wykonywane w granicach istniejącego
pasa drogowego.
Stan Istniejący: Obecnie przebudowywana droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości
5,00 – 6,00 m. Szerokość korony 8,00– 10,00 m a szerokość pasa drogowego 11,00 - 13,00 m.
Niweleta jezdni na poziomie przyległego terenu. Rowy przydrożne zamulone.
Dane wyjściowe przebudowy drogi:
klasa drogi –D; Vp=40 km/h; KR 1;
 - przekrój podstawowy jezdni 5,00 (2*2,50) m,
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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 - promień łuku poziomego 250 m, to spadek jak na prostej,
 - spadek poprzeczny nawierzchni 2%,
 - pobocze min. 0,75 m,
 - spadek poprzeczny poboczy 8%,
 - max pochylenie podłużne 10%,
 - promienie łuków wklęsłych i wypukłych 600 m.
ścieżka rowerowa:
- szerokość – 2,00,
- pochylenie podłużne – ≤5% (wyj. do 15%),
- pochylenie poprzeczne – 1% do 3%,
zjazdy:
- szerokość jezdni min. 3,0 m,
- skosy 1:1 lub wyokrąglenia łukiem r=3,00 m,
- pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%.
Przebieg drogi w planie - nie przewiduje sie się zmian w przebiegu drogi w planie.
Przebieg drogi w przekroju podłużnym - w przekroju podłużnym droga przebiega po istniejących
spadkach podłużnych.
Przekrój normalny - nawierzchnię drogi przewiduje się wykonywać według następującej
technologii:
Na istniejącej nawierzchni bitumicznej:
 1 cm – skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem,
 4÷8 cm – warstwa wyrównawczo-wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
ścieżka rowerowa:
 10 cm – warstwa odcinająca – piasek,
 15 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw niezwiązanych CNR,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 5S 50/70,
zjazdy bitumiczne:
 22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek,
 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C 90/3, ze skropieniem asfaltem,
 4 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
zjazdy z kostki betonowej:
 22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek
 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanychC 90/3,
 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa,
 8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I,
Przyjęto szerokość jezdni 5,00 m. Po prawej stronie przebudowywanej drogi przewiduje się
wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m. Rowy przydrożne należy odtworzyć (oczyścić)
i wykarczować krzaki z odwozem gruntu i krzaków na składowisko. Pod zjazdami należy wykonać
przepusty z rur o średnicy 30 cm z umocnieniem wlotu i wylotu przez brukowanie. Po wykonaniu
nawierzchni należy wykonać uzupełnianie poboczy gruntem ulepszonym na szerokość 0,75 m,
nadając im spadek 8% zgodnie ze spadkiem poprzecznym jezdni.
Odwodnienie - za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych na przyległy teren i do rowu
przydrożnego.

znak sprawy: GKM.272.1.2021
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Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome - nie planuje się wprowadzenia zamian w
istniejącym oznakowaniu jezdni, tylko ścieżka rowerowa zostanie oznakowana odpowiednimi
znakami pionowymi i poziomymi.
Zakres robót dla części nr 3
Przebudowa drogi gminnej Nr 201535 w m. Dziewoklucz.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych
z realizacją przebudowy drogi gminnej Nr 201535 w miejscowości Dziewoklucz od skrzyżowania
z drogą gminną nr 201531P km 0+002,00 (krawędź jezdni) do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 1491P km 1+454,00 (krawędź jezdni) o długości 1 452,00 m.
Stan Istniejący - tereny po których planuje się wykonanie drogi mają nawierzchnię
w początkowym odcinku naturalną, gruntową (do km 0+470,00) a dalej tłuczniową o szerokości 3,50
– 5,30 m. Szerokość pasa drogowego 8,00 - 10,50 m.
Dane wyjściowe przebudowy drogi:
 klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1;
jezdnia:
- jedna jezdnia, jeden pas ruchu min. 3,50 m,
- imax. = 12%; imin. = 0,3%,
- na skrzyżowaniu imax. = 3% na dł. 20,0 m,
- Rmin. = 20,0 m (wyj. przy kącie ~90o – 12,00 m),
- Rpion. = 300 m,
- r = 6,0 m,
- spadek poprzeczny – 2%,
zjazdy:
- szerokość jezdni min. 3,0 m,
- przecięcie krawędzi nawierzchni drogi i zjazdu wyokrąglone promieniem min. 3,00 m lub skosy 1:1,
- pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%.
Konstrukcje nawierzchni:
od km 0+002,00 do km 0+470,00, na poszerzeniach i na zjazdach:
 20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C 90/3, ze skropieniem
asfaltem,
 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
od km 0+470,00 do km 1+454,00 na istniejącej nawierzchni tłuczniowej:
 10 cm – podbudowa – górna warstwa mieszanka kruszyw niezwiązanych C 90/3, ze skropieniem
asfaltem,
 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70,
zjazdy bitumiczne:
 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,
 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,
 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70.
Planowane ogólne zakresy prac:
Jezdnie - szerokość jezdni 4,00 m (5,00 m obrębie skrzyżowań i na mijankach) z odpowiednim
poszerzeniem na łukach poziomych. Po prawej stronie od km 0+952,20 do km 0+960,20 zostanie

znak sprawy: GKM.272.1.2021
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ustawiony betonowy krawężnik uliczny 15*30*100 cm wystający na ławie betonowej C16/20
zabezpieczający przepompownię ścieków.
Zjazdy - umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. Zjazdy na
posesje, na pola i drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00 lub 5,00 m.
Pobocza - po wykonaniu nawierzchni należy wykonać uzupełnianie poboczy gruntem ulepszonym
z humusowaniem i obsianiem trawą na szerokość 0,75 m, nadając im spadek 8% zgodnie
ze spadkiem poprzecznym jezdni.
Odwodnienie jezdni i przyległego terenu - za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych na
przyległy teren.
Roboty ziemne - z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym terenie z rozmieszczeniem
szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie
możliwości terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na korekcie profilu
podłużnego celem uzyskania spadków do oczyszczonego rowu oraz na wykonaniu koryta na
poszerzeniach i pod projektowane zjazdy. Roboty ziemne to w większości wykopy, usunięcie ziemi
roślinnej. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie
projektowanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład. Po wykonaniu robot
ziemnych należy wykonać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego do Wz=0,98.
Zieleń - w celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorów estetycznych projektowanych
elementów, planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych,
terenach za krawężnikiem i skarpach rowu i wykopów. Do zabudowania górnych warstw zieleńców
należy przeznaczyć humus w wyniku jego usunięcia z miejsc projektowanych robot ziemnych. Po
rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać dodatkowo trawą.
Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome –w związku z utwardzeniem nawierzchni jezdni
zachodzi konieczność oznakowania powyższych elementów znakami pionowymi.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części
zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego :
http://bip.budzyn.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania
przetargowego i stanowią załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym
postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.
3. INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI
3.1 Materiały.
1) Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych oraz
zamontowane urządzenia techniczne.
2) Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji zamówienia wyłącznie nowe
materiały dopuszczone do stosowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami.
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie.
4) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm
oraz o innych parametrach niż zaproponowane w projekcie lub równoważne, a także
stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia.
5) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy
materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości,
właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez
Nadzór Inwestorski.
6) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski
materiałów planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów nowych i nieużywanych,
posiadających wymagane certyfikaty B lub/i deklaracje właściwości użytkowych.
8) W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Nadzór Inwestorski ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w SWZ i
dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i
wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz
ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
9) Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art 101 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien
przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu
odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który
zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych
prac z dokumentacją techniczną.
3.2 Warunki gwarancji i rękojmi.
3.2.1 Gwarancja
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty przez okres co najmniej
36 miesięcy (termin minimalny) licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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2) Długość okresu gwarancji o której mowa wyżej stanowi kryterium oceny ofert.
3) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty zawarte są w
załączniku Nr 4 do Umowy.
4) Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
3.2.2. Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane.
1) Stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Wykonawca udzieli
Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym za wykonane
roboty budowlane, wbudowane materiały na okres 36 miesięcy licząc od podpisania
protokołu końcowego odbioru robót.
2) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych
robót niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.
3) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia
przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹
Kodeksu cywilnego.
4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym
(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach
wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SWZ wraz załącznikami
tj. dokumentacją projektową i STWiORB, oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze
umowy. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacja
projektową i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do wyceny oferty i kompletnego
wykonania robót.
2) Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 1 nastąpi fakturami,
wystawionymi wg. podziału jak niżej:
a) faktura częściowa wystawiona nie wcześniej jak, po wykonaniu do 50% zakresu
rzeczowego robót objętego przedmiotem zamówieniem w zakresie części nr 1 ,
b) faktura końcowego rozliczenia, na pozostałą kwotę wystawiona nie wcześniej jak po
zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót bez wad wraz z wykonaną inwentaryzacją geodezyjną, zatwierdzoną dokumentacją
powykonawczą, w terminie zgodnym z terminem realizacji przedmiotu zmówienia dla części
nr 1.
3) Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 2 nastąpi fakturami,
wystawionymi wg. podziału jak niżej:
a) faktura częściowa wystawiona nie wcześniej jak, po wykonaniu do 50% zakresu
rzeczowego robót objętego przedmiotem zamówieniem w zakresie części nr 2 ,
b) faktura końcowego rozliczenia, na pozostałą kwotę wystawiona nie wcześniej jak po
zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót bez wad wraz z wykonaną inwentaryzacją geodezyjną, zatwierdzoną dokumentacją
powykonawczą, w terminie zgodnym z terminem realizacji przedmiotu zmówienia
dla części nr 2.
4) Rozliczenie za wykonanie robót objętych zakresem dla części nr 3 nastąpi fakturami,
wystawionymi wg. podziału jak niżej:
a) faktura częściowa wystawiona nie wcześniej jak, po wykonaniu do 50% zakresu
rzeczowego robót objętego przedmiotem zamówieniem w zakresie części nr 3 ,
b) faktura końcowego rozliczenia, na pozostałą kwotę wystawiona nie wcześniej jak po
zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót bez wad wraz z wykonaną inwentaryzacją geodezyjną, zatwierdzoną dokumentacją
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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powykonawczą, w terminie zgodnym z terminem realizacji przedmiotu zmówienia dla części
nr 3.
5) Podstawą rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktur (dla każdej z poszczególnych
części przedmiotu zamówienia) będzie protokół częściowego/końcowego odbioru robót (wraz
z zestawieniem rzeczowo-finansowym) zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i
zatwierdzony przez Zamawiającego.
6) Zapłata za każdą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności
nie przekraczającym 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
zaakceptowanej przez Nadzór Inwestorski.
7) Zamawiający wyraża zgodę na składanie faktur ustrukturyzowanych.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców, wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody
zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców.
10) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji,
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
11) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają zgody Zamawiającego na
piśmie, a dokonane bez zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
12) Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest niedopuszczalne, a
w przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za bezskuteczną.
13) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum.
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla
poszczególnych partnerów.
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1) Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą
techniczną, przepisami BHP, ppoż., a także zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi określonymi
w niniejszej SWZ.
2) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi
bez wad istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji
projektowej oraz SWZ.
3) Wykonawca ma obowiązek każdorazowo stawić się na wezwanie Zamawiającego
4) Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.
5) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia –
do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości,
właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
6) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot
zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadów.
7) W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi:
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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 uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu
Zamówienia,
 poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót
budowlanych itp.,
 czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty
i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi).
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych
działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich,
którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu
umowy się posługuje.
9) Po zakończeniu robót wykonawca usunie wszystkie niezbędne elementy tymczasowej
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem i objazdami tymczasowymi.
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:
1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia –
dotyczy : kierowców pojazdów do transportu masy bitumicznej i kruszywa, operatorów
rozściełaczy masy bitumicznej, operatorów walców drogowych.
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
a) przed zawarciem umowy wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę ww. osób, zawierające w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży:
 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
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
 informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania,
 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,
 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, zgodnie z przepisami RODO;
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
 z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy potwierdzony przypadek naruszenia
zasady zatrudnienia na umowę o pracę,
 w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Rozdział V - Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie dla:
1) Części nr 1 i 2 - 4 miesiące od dnia podpisania umowy,
2) Części nr 3 - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za datę wykonania przez wykonawcę zamówienia, uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.
Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu
1. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu dotyczą wszystkich części przedmiotu
zamówienia. Wykonawca składając ofertę na kilka części musi wykazać spełnienie warunków
jak dla jednej części przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 400.000 zł, co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie min. 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub
przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 400 000,00 zł brutto,
co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;
b) dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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budowlane w tej specjalności, co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji
zamówienia.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy
Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. 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.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę
pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.
Rozdział VII – Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w
przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) 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.

znak sprawy: GKM.272.1.2021

Strona 17 z 36

GMINA BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201,

2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne,
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie
są wystarczające, wykluczy wykonawcę.
Rozdział VIII – Wykaz podmiotowych środków dowodowych
oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie
Zamawiającego ( zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żąda następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udział
u w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
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a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg załącznika Nr 5 ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
1.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.
1.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
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2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI i VII SWZ. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe
środki dowodowe, wskazane w pkt. 1.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2.
Oświadczenie składają odrębnie:
 wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 7.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5) Wadium - w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu
w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu
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podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. Zamawiający
zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na
rachunek bankowy Zamawiającego.
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (
Dz. U. z 2020r poz. 1076 i 1086 ). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty
oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
3. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych.
1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub
są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do
ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o
którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
3) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2, lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w
tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania

ofert, wnieść wadium w kwocie:
a) Dla części Nr 1 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł).
b) Dala części Nr 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
c) Dala części Nr 3 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 19.04.2021 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Budzyń
Nr rachunku : 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
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5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w

6.

7.
8.
9.

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Gmina Budzyń,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie ZETO PZP w sposób opisany w rozdziale II dział II
SWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną odrzucone.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w
rozdziale VIII pkt. 2 SWZ.
4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w
przypadku oferty w systemie został opisany w rozdziale II SWZ.
Rozdział XI – Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.03.2021 r do godz. 11:00.
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy ZETO PZP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021r o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych

na Platformę ZETO PZP.
4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Zamawiający:
1) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (najpóźniej przed otwarciem ofert),
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

2) udostępni niezwłocznie po otwarciu ofert), na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
W przypadku awarii Platformy ZETO PZP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19.04.2021r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt. 8, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XII – Badanie ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a
wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem pkt. 2 dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści ( z wyłączeniem negocjacji, o których mowa w rozdziale III pkt. 3
SWZ ).
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w pkt. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w pkt. 4.
6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 5, mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy,
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo
związanych z realizacją robót budowlanych,
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę,
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej,
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska,
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
7. W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o
których mowa w pkt. 4, co najmniej w zakresie określonym w pkt. 6 ppkt 4 i 6.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
Rozdział XIII – Sposób obliczenia ceny
1. W celu obliczenia ceny oferty wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr
1 do SWZ.
2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na
podstawie załączonej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz wytycznych zawartych w
niniejszej SWZ. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentów,
jak w pkt. 2 oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,
2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także
koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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4.

5.
6.
7.

4) koszty przywrócenia dróg do stanu pierwotnego,
5) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia,
6) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych,
7) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia
zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w
szczególności w STWiORB oraz we wszelkich innych częściach SWZ, a także z wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji robót nie uwzględniono pewnych
czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np.
roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych z
oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, wykonywania
dróg montażowych i objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich
(mapy powykonawcze)
Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest możliwe
wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą
wielkości mniejszych niż 1 grosz. Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne
znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej
wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla
powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Ceny jednostkowe,
stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone, jako wielkości
matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na
dzień składania ofert przepisami.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm. ), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji 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.

Rozdział XIV – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów,
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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i sposobu oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części przedmiotu zamówienia, zamawiający
będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz
w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.
1.
2.

Opis kryterium oceny
Cena wykonania robót wyrażona w złotych brutto

Znaczenie kryterium(%)
80%

Okres gwarancji na wykonane roboty
Razem

20%
100%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt.
1.1 Punkty za kryterium „Cena wykonania robót” zostaną obliczone według wzoru:

C = [C min / C bad] x 80
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
1.2 Punkty za kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty” zostaną obliczone według wzoru:

G = [G bad / G max] x 20
gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej
Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji za wykonane roboty budowlane i
zamontowane urządzenia otrzyma 20 pkt, a pozostałe oferty będą oceniane na zasadzie proporcji
w stosunku do oferty z najdłuższym okresem gwarancji, wg wzoru powyżej.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy
licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres gwarancji nie
dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.
W przypadku, kiedy wykonawca zaoferuje okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P)
stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów,
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+G
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1), jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w
dokumentach zamówienia.
5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5), Zamawiający zwróci się o wyrażenie
takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera
spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający
wybiera ofertę z najniższą ceną.
9) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt. 7) lub 8),
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Rozdział XV - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy:
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
Zamawiającego,
2) przedstawi oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia
czynności; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

znak sprawy: GKM.272.1.2021
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3) przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że wymieniona w wykazie osoba posiada
wymagane uprawnienia budowlane.
3. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym, a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda,
o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca złoży w tym zakresie
wyraźne oświadczenie.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych
z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów,
7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów
konsorcjum,
8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla
każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
5. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż cena
brutto oferty.
6. Wykonawca przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy
sporządzone w formie uproszczonej. Do kosztorysu ofertowego należy załączyć zestawienie
założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji
tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy
podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu
zamówienia
7. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
Zamawiającego, jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało
zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium.
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Rozdział XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto
(dla każdej części zamówienia osobno).
3. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed
zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, 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
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Budzyń
Nr rachunku: 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070
Tytuł przelewu: „Zabezpieczenie GKM.271.1.2021 - Przebudowa dróg w Gminie Budzyń –
Część nr…..”
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli
oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi
być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),
2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania
umowy,
3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich
wykonawców wspólnie składających ofertę;
4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego
kwotę zabezpieczenia,
5) dokonanie zapłaty w terminie 21 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego
żądania zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że wykonawca nie wykonał
lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy,
6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na
okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu
rękojmi,
7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
8) gwarancja jest nieprzenośna.
8. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego
(wykonawcę) bezsporności roszczeń.
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9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
10. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wykonawcy.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt. 3.
12. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.
13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości
zabezpieczenia.
14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby
wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco
(zabezpieczenie redukowalne):
1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części:
a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia
umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót,
b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia
umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego,
2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie
zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki
przedłużono termin wykonania zamówienia,
3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2 Zamawiający będzie
uprawniony do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania
uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2.
15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
16. Wypłata, o której mowa w pkt. 13 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział XVII – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy określa załącznik Nr 6.1; nr 6.2; nr 6.3 do SWZ. Złożenie
oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących
przypadkach :
1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia
a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót
znak sprawy: GKM.272.1.2021
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budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
 konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,
 konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego,
 zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
 zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty
budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót
przewidzianego w dokumentacji projektowej,
b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym
lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż
15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z
uwzględnieniem mechanizmu opisanego w umowie;
c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a wykonawca, pomimo zachowania
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;
d) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku wykonania niezbędnych robót
dodatkowych.
2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru
końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do
prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, w
szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót;
3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało
brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe
do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co
najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie
budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu
składania ofert;
b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie
wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;
c) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi wykonawca,
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez wykonawcę;
d) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które
miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;
e) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas
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ustalonym terminie,
– termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na
termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową
realizację przedmiotu umowy.
4) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy,
b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;
c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, jeżeli mają one wpływ
na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.
5) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób
wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby
inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu przez wykonawcę.
6) Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał wykonawca ubiegając się o
zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
– jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia
warunki udziału w postępowaniu.
7) Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia :
a) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu złożonego przez wykonawcę przed zawarciem umowy;
b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ppkt 7 lit. a), w
szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego wykonawcy, który zostanie przygotowany
zgodnie z poniższymi zasadami:
 ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie
wyższego niż 5%,
 ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub
zmienianych materiałów,
 kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.
c) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego wykonawcy, do których
wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą
powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z
zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 7 lit. a)
– b) powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.
3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
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3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub
postanowień umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: – orzeczenie sądu powszechnego lub
administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące
koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy,
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów,
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy,
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców,
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty lub korespondencja
dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),
e) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń:
- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z
orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem
określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów
sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,
– dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających
na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
– orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych
świadczeń,
– dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które
wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,
– dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy
lub poszczególnych świadczeń,
– dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na
termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,
f) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
– dokument potwierdzający zmianę kosztu wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu
lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów
lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których
nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),
–
dokument
potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych
danin
publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych.
5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może:
1) zaakceptować wniosek o zmianę,
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania
i jego ustalenia.
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8. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej
dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do
zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest
powoływany za zgodą Zamawiającego.
9. Dodatkowe definicje :
Wada – należy przez to rozumieć element nienależytego wykonania robót mający wpływ na
funkcjonowanie lub użytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadą jest każda niekorzystna i
niezamierzona właściwość wybudowanego Obiektu, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem
korzystanie z części lub całości Obiektu bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo
komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki
budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania
wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna
energochłonność, szkodliwy wpływ na środowisko. Jeśli koszt usunięcia wady stałby w rażącej
dysproporcji do szkody lub straty, jaką ta wada powoduje, a użytkowanie Obiektu jest możliwe,
strony mogą uzgodnić rezygnację z jej usunięcia. W odniesieniu do wady, za której powstanie
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, rezygnacja z usunięcia wady pociąga za sobą
rekompensatę dla zamawiającego.
Usterka – należy przez to rozumieć niewielką wadę, uszkodzenie dające się naprawić „od ręki”,
ale mająca wpływ na estetykę lub poprawność funkcjonowania części Obiektu. To również
niedociągnięcie, usunięcie którego nie wymaga nadmiernych nakładów finansowych.
Rozdział XVIII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–
590).
Rozdział XIX - Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Przebudowa dróg w Gminie Budzyń.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.
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5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku Nr 8 do
SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej),
przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym
celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych
należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
9. Zamawiający informuje, że:
- Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art.
16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
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- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Rozdział XX - załączniki do niniejszej SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót
Załącznik Nr 5 – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 6.1 – Wzór umowy – część nr 1
Załącznik Nr 6.2 – Wzór umowy – część nr 2
Załącznik Nr 6.3 – Wzór umowy – część nr 3
Załącznik Nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy
Załącznik Nr 8 – klauzula RODO
Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa i STWiORB
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