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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Nazwa nadana zamówieniu: 
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE  
I  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE  
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda 

mailto:ug@branice.pl
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I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje 
tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 
 
 

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

a) 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. 

b) 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. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

• spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  
• nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp,  
• złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku: 

• 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. 

• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem. 
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e) 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 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

 
f) Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
zadań. 
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

3. Komunikacja w postępowaniu 
 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/preda, zwanej dalej Platformą.  
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się 
w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik 
nr 6 do SWZ. 
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać 
się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 6 do SWZ). Instrukcja 
została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie. 
 

4. Wizja lokalna 
 

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
zamawiającego. 
 

5. Podział zamówienia na części 
 
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części. Opis poszczególnych części znajduje się 
w rozdziale II podrozdziale 1 SWZ.   
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp nie określił maksymalnej liczby części, na 
które wykonawca może składać ofertę. 
 

6. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 
ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 
 

7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda
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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 przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 
305 pkt 1 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jakie występują w 
zamówieniu podstawowym, tj. robót konstrukcyjnych, wykończeniowych, ziemnych, drogowych, 
rozbiórkowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w wysokości do 50% pierwotnej 
wartości zamówienia.  
 

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. Unieważnienie postępowania 
 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić na podstawie art. 255 
ustawy Pzp. 
 

15. 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). 

 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
a) 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 
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podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 
krajowymi. 

b) 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 DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE I PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE. 

c) 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. 

d) 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. 

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

f) 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. 

g) 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. 

h) 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 części D, pkt 15 załącznika nr  3 do SWZ – Formularz ofertowy. 

i) 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 
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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 (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia stanowi: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI 
BLISZCZYCE I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE . 

2) Wspólny Słownik Zamówień:  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Część 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE -     
Lokalizacja: Bliszczyce, dz. nr 809, 809/1 
jednostka Branice, obręb Bliszczyce,    
W zakres prac wchodzą: 

• roboty rozbiórkowe 

• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA) 

• wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego 

• wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i tarczy skrzyżowania 

• roboty porządkowe 

• zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 
mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. 

Część 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE -     
Lokalizacja: Jędrychowice, dz. nr 229, 228, 15, 18, 41/1, 10/1 
jednostka Branice, obręb Jędrychowice,    
W zakres prac wchodzą: 
• roboty rozbiórkowe 
• wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wjazdów 
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• wykonanie warstwy odsączającej 
• wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA) 
• wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego 
• remont przepustu, 
• roboty porządkowe 
• zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą 
mające na celu poprawienia bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie 
realizacji i odbioru określają: 

- opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1 do SWZ,  
- dokumentacja  – załącznik nr 1a do SWZ 
- projektowane postanowienia umowy dla części 1 – załącznik nr 2a do SWZ. 
- projektowane postanowienia umowy dla części 2 – załącznik nr 2b do SWZ. 

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. 

4) Gwarancja i rękojmia 
- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – minimum 36 miesięcy – 
maksimum 60 miesięcy. 
- Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wydłuża się na okres gwarancji jakości z 
zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa (minimum 5 lat). 

 

2. Rozwiązania równoważne  
 
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 wraz z jego 
opisem lub normami. 
 
 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 
podstawie stosunku pracy 

 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 
ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące 
czynności dotyczące wykonywania robót budowlanych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ustawą  z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu 
dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ i załącznik nr 2b do SWZ 
Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione czynności (przez cały 
okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na podstawie 
łączącego je z wykonawcą stosunku cywilnoprawnego oraz osobom pełniącym samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
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4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp 

 
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
 
 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
  

6. Termin wykonania zamówienia  
 
Wymagany termin wykonania całości robót budowlanych i złożenia zamawiającemu wszelkich 
dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót: do 2 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego robót 
inwestycyjnych, po dostarczeniu zamawiającemu kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o pozwolenia na użytkowanie wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną robót 
oraz potwierdzeniem przyjęcia dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do 
państwowego zasobu geodezyjnego (jeżeli zachodzi taka konieczność). 
 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e: 
 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Dla części 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE Zamawiający 
stawia warunki:  
 

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie: minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co 
najmniej 250.000,00 PLN brutto na drodze o parametrach co najmniej klasy D** 

 
* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont 
lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy D**. 
Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty cząstkowe dróg i zadania, w których robotami 
podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. 
** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych 
parametrach. 
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Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa 
przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie 
protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w 
których nie wystawia się świadectwa przejęcia). 

 
Uwaga! 
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów 
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót 
lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się 
świadectwa przejęcia). 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 

 
 

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone 
wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku kierownika robót drogowych 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie 
zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub 
kierownika robót drogowych i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych oraz 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 
Kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo 
Budowlane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 
 
Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być 
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 
1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, 
przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający 
dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: 
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub: 
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 65) lub: 

• uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż 
Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), 

• stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i 
której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami 
sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: 

 
a. wytwórnia mas bitumicznych lub udokumentowana możliwość zakupu betonu 

asfaltowego – minimum 1 szt., 
b. rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 5,0 m ze 

sterowaniem automatycznym – minimum 1 szt., 
c. frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna roboczego minimum 1,0 m – 

minimum 1 szt., 
d. walec stalowy lub stalowo-ogumiony minimum 3 t* – minimum 1 szt., 
e. koparka/koparko-ładowarka – minimum 1 szt., 
f. układarka do poboczy – minimum 1 szt., 
g. samochód samowyładowczy – minimum 1 szt., 
h. zagęszczarka płytowa– minimum 1 szt., 
i. piła do cięcia asfaltu – minimum 1 szt. 

* walec musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej. 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają powyższy warunek. 
 
Dla części 2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 
Zamawiający stawia warunki:  
 

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie: minimum jedno zadanie w zakresie robót drogowych* o wartości co 
najmniej 350.000,00 PLN brutto na drodze o parametrach co najmniej klasy D** 

 
* – zamawiający poprzez roboty drogowe będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, remont 
lub odnowę dróg o parametrach co najmniej klasy D**. 
Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty cząstkowe dróg i zadania, w których robotami 
podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej. 
** – w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach o równoważnych 
parametrach. 

 
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa 
przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie 
protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w 
których nie wystawia się świadectwa przejęcia). 

 
Uwaga! 
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów 
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót 
lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się 
świadectwa przejęcia). 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 

 
 

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone 
wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku kierownika robót drogowych 
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posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie 
zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub 
kierownika robót drogowych i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych. 
Kierownik robót drogowych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo 
Budowlane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 
 
Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być 
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 
oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 
1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, 
przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający 
dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: 
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub: 
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 65) lub: 

• uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż 
Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), 

• stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i 
której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami 

sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: 
 

a. wytwórnia mas bitumicznych lub udokumentowana możliwość zakupu betonu 
asfaltowego – minimum 1 szt., 

b. rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 5,0 m ze 
sterowaniem automatycznym – minimum 1 szt., 

c. frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokości bębna roboczego minimum 1,0 m – 
minimum 1 szt., 

d. walec stalowy lub stalowo-ogumiony minimum 3 t* – minimum 1 szt., 
e. koparka/koparko-ładowarka – minimum 1 szt., 
f. układarka do poboczy – minimum 1 szt., 
g. samochód samowyładowczy – minimum 1 szt., 
h. zagęszczarka płytowa– minimum 1 szt., 
i. piła do cięcia asfaltu – minimum 1 szt. 

* walec musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej. 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że 
łącznie spełniają powyższy warunek. 
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Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 
być załączone do oferty.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego 
składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 
wykonawcy. 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, 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. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty 
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w Formularzu ofertowym.  
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

8. Podstawy wykluczenia 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1, pkt. 4 ustawy Pzp. 

 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

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

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu 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. 

3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. 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; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
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podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w 
odniesieniu do podwykonawcy). 

5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 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: 

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. 

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. 

6. Do oferty wykonawca załącza również:  

a) 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: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- 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. 
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W przypadku gdy zostało ono 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. 
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. 

b) 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.  

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. 

 
c) Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz alternatywnie: uzupełniony – 

Przedmiar robót  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce” będący 
arkuszem załącznika nr 3.1a do SIWZ i/lub Przedmiar robót „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Jędrychowice” będącym arkuszem załącznika 3.1b. 
 

Wymagana forma: 
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. 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PRZEBUD OWA D ROG I GMINNEJ W MIEJSCO WOWŚCI  BLISZC ZYCE  

I  PRZEBUD OWA DRO G I G MINNEJ W MIEJSC O WOŚCI  JĘD RYCHO WIC E  

 

str. 16 
 

• 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. 
e) Wadium 

Wymagana forma: 

• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego 
dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału 
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.  

• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w 
pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert. 

f) 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. 

g) 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. 
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h) Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ) – w tym dokumencie 
wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców 
oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
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. 

i) Wykaz osób składany w celu oceny oferty z zastosowaniem kryterium – doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3.3 do SWZ) – dokument 
związany z zastosowanym kryterium 

 
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. 

2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  
 

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: 
 

1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu obejmują: 

a. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1, pkt 5 ustawy Pzp, ustawy z dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; 

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

c. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 
innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 

d. odpis lub informację 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; 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu obejmują: 

a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych 
z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3.2 do 
SWZ); 

b. wykaz 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 (załącznik nr 3.3 do SWZ); 

c. wykaz potencjału technicznego czyli wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub 
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wykaz 
narzędzi stanowi załącznik nr 3.4 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe 
informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w punkcie 7 ust. 4 SWZ (tj. nazwę, dane techniczne i ilość jednostek 
sprzętowych) oraz podać informację o podstawie do dysponowania jednostkami 
sprzętowymi. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 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: 
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b. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

c. 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. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 
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. 
Przepis ust. 6 stosuje się. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

8. Wykonawca może zastrzec  tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy 
oferta lub inne składane dokumenty w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one 
udostępnione, oraz wykazuje że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 
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. 

9. Do  oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez zamawiającego  – 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). 
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. 

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 6  składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
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podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub w zakresie, 
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

11. W przypadku gdy część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę, 
zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 
109 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca winien przedstawić na żądanie zamawiającego 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6. 

12. Kompletna oferta zawiera: 

a. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,  

albo 

b. Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce”– 

wypełniony załącznik nr 3.1a do SWZ,    

albo / i 

c. Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice”– 
wypełniony załącznik nr 3.1b do SWZ,  
oraz  

d. Wykaz robót – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.2 do SWZ 

e. Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.3 do SWZ 

f. Wykaz potencjału technicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do 

SWZ 
g. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w 

postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, 

h. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, 

i. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli 

dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, 

j. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 

umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w 

ppkt h. Warunek ten dotyczy również odpowiednio  osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty.  

k. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat zgodnie z dyspozycją w ust. 1 

lit. b niniejszego podrozdziału. 

l. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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społeczne i zdrowotne zgodnie z dyspozycja zawartą w ust. 1 lit. c niniejszego 

podrozdziału. 

m. Potwierdzenie zabezpieczenia lub wpłaty wadium. 

n. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.  
13. 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 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. 

10. Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 
składania ofert,  wnieść wadium  

a. dla części 1 w kwocie: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 
wpisując w tytule „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce”. 

b. dla części 2 w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
wpisując w tytule „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Jędrychowice”. 

1. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.07.2021 r. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 
ustawy Pzp. 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział w Branicach, numer rachunku                           
64 8867 0005 2001 0000 0055 0002. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek 
bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje 
data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 

4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale 
w 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 Branice. 

- 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. 

5. 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. 
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6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy 
Pzp. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

11. Sposób przygotowania ofert  

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

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 zakupowej zamawiającego 
dostępnej pod adresem  

https://platformazakupowa.pl/pn/preda/proceedings 

2. Zasady rejestracji na Platformie: opisano w  załączniku nr 6 do SWZ 

3. Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy: opisano w załączniku nr 
6 do SWZ 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

5. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi 
w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ. 

6. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w 
przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy stanowiącej 
załącznik nr 6  do SWZ. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz cenowy, stanowiący załącznik 
nr 3 do SWZ. 

2. Wykonawca wypełnia Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce 
stanowiący załącznik nr 3.1a do SWZ i wpisuje  w części C formularza ofertowego wynikającą 
zeń wartość w polu  CZĘŚĆ 1. OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO PLN wg załącznika nr 3.1a 
do SWZ 

3. Wykonawca wypełnia Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Jędrychowice stanowiący załącznik nr 3.1b do SWZ i wpisuje  w części C formularza ofertowe 
wynikającą zeń wartość w polu  CZĘŚĆ 2. OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO PLN  wg 
załącznika nr 3.1b do SWZ 

 

W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie 
brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
UWAGA! 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.  
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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. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz 
kwoty niższej niż jeden grosz. 

Tym samym, 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

6. Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe 
wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich 
wymogów związanych z realizacją zamówienia. 

7. Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także 
wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy.  

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda wyłącznie 

cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania 
umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami. 

10. 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, 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. 

11. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w części D  załącznika nr 3 do SWZ → 
Informacja o wykonawcy. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak 
powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
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przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
https://platformazakupowa.pl/pn/preda 

2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej: znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ. 
Opublikowane są również na Platformie pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

3) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.  

4) Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za 
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze 
do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 

5) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

tel. 519762839, 77/4868192 w. 24, beata.sakwerda@branice.pl, Beata Sakwerda 

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

tel. tel. 519762839, 77/4868192 w. 24, beata.sakwerda@branice.pl, Beata Sakwerda 
 

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2021 r. do godz. 11:00. 
2) Sposób składania ofert: 
➔ za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/preda 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021. o godz. 11:15 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: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

 

3. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.07.2021 r.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3.    W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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 wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:beata.sakwerda@branice.pl
mailto:beata.sakwerda@branice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/preda
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5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

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

 
Część 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie 
kryteriów: 
Kryterium Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1  Cena (koszt) 60% 

2 Doświadczenie wykonawcy 30% 

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia                                  

10% 

 Razem 100% 
 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.   
 
 
KRYTERIUM 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. 
 
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  – 30%  
Zamawiający, oceniając doświadczenie Wykonawcy weźmie pod uwagę ilość wykonanych 
(zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót 
drogowych o wartości przekraczającej 250.000,00 zł.  
Za spełnienie powyższego,  Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia w następujący sposób:   

Wykonawca, który wykonał (zakończył):  
2-5 robót drogowych    10 pkt 
6-8 robót drogowych 15 pkt 
9-12 robót drogowych 20 pkt 
13 i więcej 30 pkt 

Wykonawca deklaruje doświadczenie w załączniku nr 3.2 do SWZ „Wykaz osób składany w celu 
oceny oferty  z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia”.                                  
Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu. 
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
doświadczenie wykonawcy. 
 
 
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  – 10%  
Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,                     
weźmie pod uwagę staż pracy kierownika robót drogowych w latach od uzyskania uprawnień na 
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stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych i/lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego robót drogowych .  
Za spełnienie powyższego,  Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia w następujący sposób:   

Wykonawca, który zaproponuje osoby do wykonania zamówienia:  
Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   4-5 lat 

3 pkt 

Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   6-10  lat 

7 pkt 

Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   powyżej 10  lat 

10 pkt 

 
Wykonawca deklaruje doświadczenie kierownika robót drogowych w załączniku nr 3.3 do SWZ 
„Wykaz osób składany w celu oceny oferty  z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia”.                                  
Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu. 
 
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za doświadczenie wykonawcy (max. 30) + liczba punktów za doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (maks. 10)                                        
 
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

Część 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie 
kryteriów: 
Kryterium Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1  Cena (koszt) 60% 

2 Doświadczenie wykonawcy 30% 

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia                                  

10% 

 Razem 100% 
 
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.   
 
 
KRYTERIUM CENA – 60% 
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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. 
 
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  – 30%  
Zamawiający, oceniając doświadczenie Wykonawcy weźmie pod uwagę ilość wykonanych 
(zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót 
drogowych o wartości przekraczającej 350.000,00 zł.  
Za spełnienie powyższego,  Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia w następujący sposób:   

Wykonawca, który wykonał (zakończył):  
2-5 robót drogowych    10 pkt 
6-8 robót drogowych 15 pkt 
9-12 robót drogowych 20 pkt 
13 i więcej 30 pkt 

Wykonawca deklaruje doświadczenie w załączniku nr 3.2 do SWZ „Wykaz osób składany w celu 
oceny oferty  z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia”.                                  
Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu. 
Oferta może otrzymać maksymalnie 30 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
doświadczenie wykonawcy. 
 
 
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  – 10%  
Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,                     
weźmie pod uwagę staż pracy kierownika robót drogowych w latach od uzyskania uprawnień na 
stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych i/lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego robót drogowych .  
Za spełnienie powyższego,  Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia w następujący sposób:   

Wykonawca, który zaproponuje osoby do wykonania zamówienia:  
Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   4-5 lat 

3 pkt 

Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   6-10  lat 

7 pkt 

Za skierowanie do pracy kierownika budowy, którego staż pracy 
wynosi   powyżej 10  lat 

10 pkt 

 
Wykonawca deklaruje doświadczenie kierownika robót drogowych w załączniku nr 3.3 do SWZ 
„Wykaz osób składany w celu oceny oferty  z zastosowaniem kryterium – doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia”.                                  
Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu. 
 
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
 

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za doświadczenie wykonawcy (max. 30) + liczba punktów za doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (maks. 10)                                        
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Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
 

5. 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; 
- 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 wyraża zgodę 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.  

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 rękojmi 
liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie oddział w Branicach numer 
rachunku 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, z oznaczaniem w tytule PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE i/albo PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W 
MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE. 

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 zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
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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. 

 

6.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 2a  do SWZ i załącznik nr 2b do SWZ. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 
 

7. 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. 
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 i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 
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8. Informacje o możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w załączniku nr 2a do SWZ oraz 
w załączniku nr 2b do SWZ. 

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

 

9. Rozliczenia w walutach obcych 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
 

10. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

11. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

12. Unieważnienie postępowania 
 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić na podstawie art. 255 
ustawy Pzp. 
 

13. 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). 
 
Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1a do SWZ - Opis potrzeb i wymagań cz. 1 - PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 

2. Załącznik nr 1b do SWZ - Opis potrzeb i wymagań cz. 2 - PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 

3. Załącznik nr 1.1a do SWZ – Dokumentacja, cz. 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W 
MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 

4. Załącznik nr 1.1b do SWZ – Dokumentacja, cz. 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W 
MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 

5. Załącznik nr 2a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy cz. 1 - PRZEBUDOWA 
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 

6. Załącznik nr 2b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy cz. 1 - PRZEBUDOWA 
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 

7. Załącznik nr 3  do SWZ – Formularz ofertowy 
8. Załącznik nr 3.1a do SWZ  - Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W 

MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 
9. Załącznik nr 3.1b do SWZ -  Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W 

MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 
10. Załącznik nr 3.2 do SWZ - Wykaz robót  
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11. Załącznik nr 3.3  do SWZ - Wykaz osób  
12. Załącznik nr 3.4 do SWZ – Wykaz potencjału technicznego 
13. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  
14. Załącznik nr 5 do SWZ – Klauzula RODO 
15. Załącznik nr 6 do SWZ - Instrukcja korzystania z Platformy 
16. Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 
 
 
 
Branice, dnia 24.05.2021r.                                                            
                    
 
 
                                                                          …………………………………………………….. 

Podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej  
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