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ZAMAWIAJĄCY 

Kontakt: 

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
tel./fax 71 726 57 00 
e-mail: czernica@czernica.pl ; zamowienia.publiczne@czernica.pl  
 www: www.bip.czernica.pl   

Konto Bankowe : 
Santander Bank Polska S.A.  
nr konta: Nr 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 
 

NIP:  

 

912-11-01-093 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.czernica.pl 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone na platformie UZP oraz na miniPortalu. 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl 
 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1) Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 

275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej: 
ustawa Pzp. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, zgodnie 
z zapisami  art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. Maksymalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji 
ofert wynosi 3 Wykonawców.  

3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą 
wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa 
w rozdziale III pkt 7 niniejszej SWZ. 

4) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:  
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łącznej punktacji, 
b) których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5) Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą 
odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium oceny ofert. 

6) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria 
oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

7) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać 
informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do 
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

8) Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji 
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

9) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
a) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania, 
b) sposób i termin składania ofert dodatkowych sporządzone w języku polskim, oraz termin otwarcia tych ofert. 

10) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających 
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

11) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

12) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze 
propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

mailto:czernica@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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13) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 
do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy swój potencjał 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 
świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych 
Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  
c) fakultatywnych przesłanek wykluczenia na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:  
W takim przypadku: 
a) 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, 

b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 
5) Potencjał podmiotu trzeciego: 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na potencjale 
podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego 
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

6) Podwykonawstwo: 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać w formularzu oferty (zał.nr 1 do niniejszej SWZ) części zamówienia których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, o ile są już znane. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za 
pośrednictwem: 
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl 
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) adres skrytki ePUAP: /m8rx5cp625/skrytka 
4) poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III 
podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  
 
4. Wizja lokalna 

 
Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem 
dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane 
podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.  
W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy 
kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. Zamawiający jednocześnie informuje, 
że wszystkie dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia zostały udostępnione na stronie BIP Urzędu Gminy Czernica. 
 
5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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Uzasadnienie braku podziału zamówienia: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ specyfika 
zamówienia dotyczy robót budowlanych na jednym obiekcie. 
 
6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp. 
 
7. Katalogi elektroniczne  
 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 
8. Umowa ramowa 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 
 
9. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
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). 

 
15.  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. „Remont ul. Spokojnej i ul. Cichej 
w Czernicy”. 

3) Gmina Czernica informuje iż: 
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica; 
-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl  
tel.: 603 402 385. 

4) Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 ustawy Pzp. 

mailto:iod@czernica.pl
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5) 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 obowiązywania umowy.  

6) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr  1 do SWZ w Formularzu 
ofertowym. 

7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 
powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 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. 

8) 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. 

9) 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 – 
treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 1 do SWZ. 

10) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający 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. 

- 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. 

 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 
 

II. Wymagania stawiane Wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
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1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych w zakresie remontu drogi 
ul. Spokojnej i ul. Cichej na dz. nr 218/22, 218/18, 218/14, 218/12, 218/5, 381, 225/11 w Czernicy. 

2) Podstawowy zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

a) remont odcinka ok. 340 mb drogi (rozebranie podbudowy, warstwa odsączająca, nowa podbudowa, jezdnia 
z betonu asfaltowego), wraz z ich dowiązaniem do istniejących dróg, 

b) wykonanie zjazdów i dojść, 
c) wykonanie poboczy, 
d) wykonanie ścieku korytkowego, 
e) wyniesienie w terenie stałej organizacji ruchu,  
f) regulacja pionowa skrzynek/studzienek/włazów infrastruktury podziemnej, 
g) czyszczenie kanalizacji deszczowej. 

3) Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, 
o których mowa w punkcie 2), w szczególności:  

a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, oraz ppoż.; 
b) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej w szczególności wytyczenie, 

bieżącą inwentaryzację powykonawczą, wykonanie mapy powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu; 
c) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz 

dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów; 
d) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego; 
e) wyniesienie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu; 
f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób i odbiorów, oraz kompletowanie dokumentacji 

obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia; 
g) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z mapą (3 egz.); 
h) sporządzenie aktualizacji ewidencji dróg; 
i) naprawa sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót; 
j) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót; 
k) przestrzeganie i realizacja wymagań wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii w tym gestorów sieci uzbrojenia 

terenu; 
l) urządzenie terenu budowy, ewentualne wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia; 
m) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 
n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich 

i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 
o) demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu; 
p) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go 

do użytku; 
q) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego; 
r) uczestniczenia w naradach z Zamawiającym. 
s) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
t) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego. 
4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. Podczas 
całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu 
budowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do  zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich 
odpadów oraz materiałów rozbiórkowych pozostałych po robotach, niewykorzystanych przez Zamawiającego.  

6) Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę 
powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami terenów, 
dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 

7) Regulacje urządzeń podziemnych muszą być dokonywane pod nadzorem ich zarządców. 
8) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim, na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż wartość podpisanej umowy. 
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9) Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. 
Daniela Janikowskiego i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót, służą 
wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny 
ofertowej. 

 
UWAGA:  
Infrastrukturę podziemną przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w serwisie www.wrosip.pl moduł infrastruktura 
i EWID. 
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby; 
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
45233121-3 – roboty w zakresie budowy dróg głównych; 
45233222-1 – roboty  budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; 
45450000–6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie 
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.  
 
2. Rozwiązania równoważne  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z rozdziałem II podrozdział 9 pkt 1 lit. h.  
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 
 
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to czynności 
z zakresu robót wybudowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg. 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
zostały określone we wzorze umowy. 
 
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

 
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
Pzp.  
 
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 
 
6. Termin wykonania zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 nie dotyczy 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 
nie dotyczy 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.) 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
Wykonawca: 
a) wykaże udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym 
okresie, co najmniej 2 robót budowlanych dla podmiotów publicznych o wartości, co najmniej 250 000,00 zł 
brutto (każda z robót), polegających na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyjątkiem remontów 
cząstkowych) dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego (również SMA) wraz z załączeniem dowodów 
określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

b) wykaże, że dysponuje osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: 
- kierownik budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej z min. 3 letnim doświadczeniem 
zawodowym po uzyskaniu uprawnień budowlanych. 

 
Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  zwana dalej - ustawa Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. 

 
8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp tj.: 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
 
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
 
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 

a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 
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 rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a  stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
 

c) 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. 
 

d) samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 
ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 
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- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym; 
- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
Wykonawcy, 

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 

  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza 
Wykonawcę. 
 

e) Do oferty Wykonawca załącza również: 
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 Wykonawcy zobowiązani są do 
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy 

z określeniem adresu siedziby, 
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą lub notariusz. 

 
 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek 
dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia 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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W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz 

f) Formularz ofertowy (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. 

g) Zobowiązanie podmiotu trzeciego: 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  
W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

 
h) Wykaz rozwiązań równoważnych: 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty 
wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 
Wymagana forma: 
Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

i) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa: 
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. 
Wymagana forma: 
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. 
 

j) Informacje dotyczące Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy): 
W tym dokumencie Wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i Podwykonawców.  
Wymagana forma: 
Oświadczenie 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. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
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Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
 
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej; 

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

c) informacja 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. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt powyżej tj. 1) lit c) wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot 
zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne odpowiednie dokumenty; 

e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za 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. 
 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 
jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
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30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 

7)  Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie dotyczy 

 
11. Sposób przygotowania ofert  
 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 
 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną 
odrzucone. 

2) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II pkt 9 SWZ. 
3) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.  
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca 
w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru. 

5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
6) Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
Informacje ogólne: 
Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika MiniPortalu zamieszczoną na 
stronie: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf 
 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej. 

2) Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby  do  kontaktu  z  Wykonawcami: 
Beata Kaczka-Folaron (merytorycznie) – b.kaczka-folaron@czernica.pl 
Magdalena Kałuża (zamówienia publiczne)   -     zamowienia.publiczne@czernica.pl 

3) Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego,  musi  posiadać  
konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP).  

5) Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych formularzy: „Formularz  złożenia,  
zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.   

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:b.kaczka-folaron@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń  lub  
elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP.   

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania.  Dane  postępowanie  można  wyszukać  
również  na  Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania.  

 
2. Złożenie oferty 

 
1) Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub  wniosku” 

dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  
przez  Wykonawcę  jest  dostępna  dla wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

2) Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

3) Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

4) 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.   

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ,  w  formie  elektronicznej    lub  w  postaci  
elektronicznej  opatrzonej  podpisem zaufanym  lub  podpisem  osobistym,  a  następnie  zaszyfrować  wraz  z  
plikami stanowiącymi ofertę 

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
7) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem „Formularza  

do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku” dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

8) Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.  

 
3. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  dotyczy składania ofert i wniosków) 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w  szczególności  

składanie  oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych  w  podrozdziale 2),  zawiadomień  oraz  przekazywanie  
informacji  odbywa  się elektronicznie  za  pośrednictwem dedykowanego   formularza:   „Formularz  do 
komunikacji” dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal. We wszelkiej  korespondencji  
związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub 
ID postępowania).  

2) Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty elektronicznej, email 
zamowienia.publiczne@czernica.pl .   

3) Dokumenty  elektroniczne, składane są  przez Wykonawcę  za pośrednictwem „Formularza  do  komunikacji”  jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  
zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  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).  

  
4. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę na  ePUAP  w terminie do dnia 07.06.2021 r  do godz. 10:00 
2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 o godz. 11:45 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert. 
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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  systemu powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

W trybie podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, jeżeli zamawiający 
skorzysta z tejże możliwości, informacja z otwarcia zostaje zamieszczona dwukrotnie, najpierw w odniesieniu do ofert 
składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, następnie, w odniesieniu do ofert dodatkowych.  

 
5. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj.  do dnia 06.07.2021 r.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
6. Opis sposobu obliczania ceny 

 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1do SWZ. 
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu 

przedmiotu Zamówienia. 
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) –

cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT. 
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). 
5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN).  
6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 
7. Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, stałą w trakcie realizacji 

umowy.  
 
7. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im 
znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena (koszt) 60% 

2. Gwarancja i rękojmia 40% 

 Razem 100% 

 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.   
 
CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  

x
 100pkt  

x
 Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
GWARANCJA I RĘKOJMIA – 40%  

1) termin gwarancji i rękojmi 36 miesięcy – 47 miesięcy = 10 punktów  
2) termin gwarancji i rękojmi 48 miesięcy – 59 miesięcy = 20 punktów  
3) termin gwarancji i rękojmi 60 miesięcy i więcej = 40 punktów 

 
Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie: 
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 nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela minimalnego okres gwarancji 

i rękojmi tj. 36 miesięcy i przyzna  10 pkt, 

 podanie terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy  - oferta będzie podlegać odrzuceniu, 

 podanie terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy - przyznana zostanie punktacja dla 

maksymalnego terminu gwarancji tj. 40 pkt.  

 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium termin gwarancji i rękojmi. 
 
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za gwarancję i rękojmię 
(maks. 40).                                       
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 
w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
8.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ gdzie określono przewidywane zmiany.  
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy. 
 
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed 
zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej 
w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; Ter 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% 
kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, 
na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w 
którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności 
częściowe). 

5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 
6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 
- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji/rękojmi (wskazać 
dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 
w banku Santander Bank Polska S.A.  numer rachunku 40109023980000000147288997: tytuł przelewu 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zadania „Remont ul. Spokojnej i ul. Cichej w Czernicy” 

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. 

10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
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zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

11) 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 zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12) Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

13) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub 
poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej 
od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji 
zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu 
pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia 
zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od 
tego okresu. 

 
10. Informacje o formalnościach, jakie muszą 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: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego, 

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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.   
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako 
niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
 
11. Środki komunikacji elektronicznej 
 
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja 
w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie pliki należy 
opatrzyć: 
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
- podpisem zaufanym, 
- lub podpisem osobistym.  
 
 
 
 

https://www.nccert.pl/
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