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 Numer postępowania: GK.Z.271.7.2020 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa zamówienia publicznego: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w 
miejscowości Pomlewo 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
e-mail: sekretariat@przywidz.pl 
telefon: 58 682 51 46 
fax: 58 682 52 25 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019  
poz. 1893 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 
ustawy. 

3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem 
formy pisemnej. 

4. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt 1 ppkt 1) i 2) SIWZ, 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod 
kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero 
potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne, a 
następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale 
VI pkt 5 SIWZ). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w 

miejscowości Pomlewo. 

     Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej tj. ul. Szkolnej w miejscowości Pomlewo w 
Gminie Przywidz. Zakłada się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 2,5 m na długości ok. 
730 mb od ul. Wiejskiej do ul. Leśników. Ponadto należy wykonać małą architekturę polegającą na 
wyposażeniu w następujące elementy: stół parkowy, stojak dla rowerów, ławka parkowa metalowa z 
oparciem i podłokietnikami z wypełnieniem z elementów drewnianych i lampa solarna. Ponadto w 
zakresie znajduje się budowa zjazdów z drogi gminnej. 
 
1.  Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty 

1) dokumentacja projektowa, składająca się z: 
a) projektu wykonawczego/projekt techniczny 
b) przedmiaru robót, 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne


                                       
    

2 

 

d) Opis elementów małej architektury 
 
UWAGA: 

Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Został przekazany dla 
ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Za ustalenie dokładnej 
ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego 
przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Cenę oferty należy określić na 
podstawie SIWZ, projektu budowlano wykonawczego, STWIORB oraz innych danych np. 
uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie.  

2.    Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV: 
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233220-7Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
34990000-3 Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy 
34992300-0 Znaki uliczne 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
31527210-1 Latarnie 
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45262210-6 Fundamentowanie 

 
3. Przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia 
nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy 
kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej, zapisany w formacie ATH (forma edytowalna).  
Zakończenie prac do dnia 26 marca  2021 roku. 
Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 18 umowy. 

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty 
przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie 
przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały 
spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne .  
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. 
Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego 
produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji 
technicznych. 

5. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów    
      dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo  
      budowlane oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach  
     technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
6.  Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w 
      dokumentacji, o której mowa w pkt 7 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub  
     dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 
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 próbki, 

 certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty, 

 karty katalogowe. 
7. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w pkt 8 nie będą zgodne z 

dokumentacją określoną w pkt 7 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub 
projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z 
uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta. 

8. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych 
elementów robót. 

9. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, 
nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem 
materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na 
własne ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, z dokumentem potwierdzającym 
jej złożenie w ZUD w Pruszczu Gdańskim. 

11. Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac: 
1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni  w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia. 
3) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór budowy, 

 zagospodarowanie placu budowy, 

 utrudnienia związane z realizacją zadania. 
4) Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników. 

5) Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni 
wolne od  pracy. 

6) Należy zapewnić stały nadzór robót. 
7) W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
8) Wykonawca zobowiązany jest: 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić oznakowanie, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym oznakowaniem, 

 po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

 zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas 
wykonywania robót, 

 prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w 
należytym porządku, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym, 

 zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania, 

9) Koszty wynikające z realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w ofercie. 

10) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz 
innym osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, w szczególności poprzez: 

 egzekwowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP, 
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 egzekwowanie przestrzegania instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności 
zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 
8 do SIWZ), 

 egzekwowanie przestrzegania planu BIOZ, 

 zapoznanie pracowników z zakresem prac, 

 posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
14. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac  
      pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji  
      przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 

1) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z poniesieniem kosztów z tym 
związanych, a obejmujących w szczególności: 
a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 2 

szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie przez okres realizacji Projektu oraz tablic 
pamiątkowych wolnostojących w ilości 2 szt. wraz z utrzymaniem ich w należytym stanie 
przez okres gwarancji i rękojmi, 

b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z 
realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne; 
odniesienie do Funduszu Spójności. 

 
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 
17. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie  
      art. 99 ustawy. 
17. Gwarancja – warunki gwarancji zostały określone w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik  
       nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na  
       wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu  
       końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu  
      przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 
18. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu  
       prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie  
       realizacji przedmiotu zamówienia. Na wniosek Wykonawców Zamawiający może zwołać zebranie  
       wszystkich wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. W tym celu Wykonawcy winni  
       skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dariuszem Czaińskim, e-mail:  
       zastepca@przywidz.pl 
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był  
       ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
      z przedmiotem zamówienia na łączną sumę nie mniejszą niż 450 000,00 zł.  
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, 

którymi się posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

21. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących m.in. roboty ziemne,brukarskie 
nawierzchniowe i wykończeniowe, siew i nasadzanie zieleni, montaż małej architektury, dozorców 
a także pracowników obsługi administracyjno-biurowej. 

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji 
przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy: 

mailto:zastepca@przywidz.pl


                                       
    

5 

 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp : 
a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kompletny zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji 
zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z 
przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach 
umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy; 
b) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane 
Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”; 
c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy 
wskazani na Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320); 
d) W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione 
na umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem 
do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 
     których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych  
     wymagań: 

a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę 
przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji 
Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na 
okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt. 1) lit b 
powyżej.  
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których 
Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, z zachowaniem wymogów 
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowę o pracę O planowanej zmianie 
osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

3) Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących  
     samodzielne funkcje techniczne na budowie, jak i osób samozatrudniających się. 

23. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

       na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności powyżej,  

      2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę lub za każdy  

      stwierdzony przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę.. Niezłożenie  
        przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez  
       Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę  
        wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez  
        wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  
       wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności.  
24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub  
       Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową  
      Inspekcję Pracy. 

25.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
26. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podmiotów, na zasobach których Wykonawca  
       polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków  
      udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ. 
27. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i 
zaniechania. 

28. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części 
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zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez 
Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca 
samodzielnie zrealizuje zamówienie. 

29. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed 
rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
30.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt.1) i 2) poniżej 
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie we wzorze 

oferty. 

 
 

31.  Wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w § 7 wzoru umowy. 
32. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
         budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego  
        odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w § 7 wzoru umowy. 
33. Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem  
       są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie  
      podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 
34. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
      Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
      2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  
     rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 26.02.2021r.  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3-ech  lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, 
rozbudowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji drogi o nawierzchni z kostki 
betonowej  o wartości nie mniejszej niż – 450 000,00 złotych brutto*. 
Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość 
wykonywanych robót w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). 
*W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia 
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania 
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ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie 
walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, 
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje osobą, która będzie pełnić 
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej .  
UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 
1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz 
uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia 
wskazanej funkcji  przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
udziału w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c powyżej, musi spełniać co najmniej 
jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Warunek określony w pkt 1 ppkt 1 
powyżej musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 powyżej., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. c powyżej. 
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6) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale VI SIWZ, zgodnie z formułą: 
spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą 
braku  podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy, zostaną wykluczeni 
z udziału w niniejszym postępowaniu. 

 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz dotyczące spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach  
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia  
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie  
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Propozycja treści oświadczenia stanowi  (Załącznik nr 6 do SIWZ). - Oświadczenia 
nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie 
zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać 
przedmiotowe oświadczenie. 

4. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca: 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ, Zamawiający żąda:  
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego 
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i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
Uwaga: 
W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych”, roboty budowlane 
obejmują szerszy zakres prac, niż roboty wskazane w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) 
SIWZ, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w ww. dokumencie 
wartości robót w wymaganym zakresie. 

b) 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 sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – ewentualnie do wykorzystania 
wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne 
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom 
budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

             W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też  
             miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych  
            nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

5) Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć dokumenty wymienione w § 5 pkt 1–9 
Rozporządzenia, dotyczące tych podmiotów. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 4 lit. a) – c) powyżej – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, 
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

10. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 
11, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
13. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów 

lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 
rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 
(upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

14. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i 
nazwiskiem osoby podpisującej. 

15. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 
muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 15 i 16 oraz klauzula „za 
zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się 
na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

16. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

19. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
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uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I 
SIWZ. 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
sprawy merytoryczne: Dariusz Czaiński , telefon: 58 682 5985 
w terminach: poniedziałek - piątek w godz. od 9:00 - 14:30,  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 3 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest SIWZ (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej 
(www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne).  

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może 
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na 
przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem. 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
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      W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania  
      ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
 
 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w 
niniejszej SIWZ. 

2. Ofertę składa się w języku polskim , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.2 do 
SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1do SIWZ, pełnomocnictwo do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), w przypadku, gdy ofertę 
składa pełnomocnik, dowód wniesienia wadium oraz zobowiązanie podmiotu 
trzeciego jeśli dotyczy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków 
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
8. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
9. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, 

dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę  
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze  lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
podpisującej (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny – z podaniem imienia i 
nazwiska). 

12. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
załączone do oferty. 

13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda 
strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Na formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

14. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 
(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 
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Urząd Gminy Przywidz 
ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 
 

oraz opisane: „Oferta na Budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości 
Pomlewo”. Nie otwierać przed dniem 02.09.2020r godz. 10:15  

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umożliwienia zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.  

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 
oznaczenia opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia. 

16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym 
opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie : „Oświadczenie o wycofaniu 
oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Budowę ścieżki rowerowej na terenie 
Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo”. Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert.” Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza  
w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o 
zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Budowę ścieżki rowerowej na 
terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo. Nie otwierać przed upływem terminu 
otwarcia ofert.” Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy 
oraz podpis Wykonawcy. 

19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

20. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien 
również złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: 
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 
dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

21. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

22. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w jego ofercie. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
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Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

24. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony i podpisany formularz „Oferta” zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ; 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone  

i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ; 
3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone  

i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ; 
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 
25. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać 

następujące wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a)  łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b)  oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 

5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6) Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być 
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być 
podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 

7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z 
pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do 
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie i wykonanie umowy. 
 
 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Miejsce i termin składania ofert:  
a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, Biuro 

podawcze na parterze Urzędu ; 
b) termin składania ofert: do dnia 02.09.2020 r. do godz. 10:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, pok. 8; 
b) termin otwarcia ofert: w dniu 02.09.2020 r. o godz. 10:15. 

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 
według kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem 
posłańca, otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 
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5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne) informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę oferty należy podać w formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), w wartości brutto -  

z podatkiem od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać 

negocjacjom i będzie wiążąca dla stron przy zawieraniu umowy. 
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z 
obowiązków Wykonawcy i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej, STWIORB i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia 
oraz inne nie ujęte w dokumentacji przetargowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla 
kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących, koszty obsługi 
geodezyjnej, koszty urządzenia placu budowy, koszty urządzenia zaplecza budowy, koszty 
ubezpieczenia budowy, koszty utrzymania i dozoru placu budowy. 

6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż 
Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. Zamawiający przyjmuje oferowaną 
cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 

7. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 
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XIII. Kryteria oceny oferty 
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie niżej ustalonych 

kryteriów. 
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria: 

1) cena* – 60%,   
2) okres gwarancji** – 40%, 

* –  ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta”; 
** –  ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu „Oferta”. 

3. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami: 

przy kryterium cena (C):   C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

przy kryterium: okres gwarancji (G): G = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 40 pkt, gdzie: 
Gb – okres gwarancji badanej oferty; 
Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy; 
Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy. 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.  
 
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. 
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W 
przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części 
dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł 
matematycznych. 
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta 
Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 
miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji jakości, 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji jakości, czyli 36 
miesięcy i przyzna 0 punktów. 
 
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:    S = C + G,  gdzie: 
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.   
5. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w pkt 1 

ppkt 2 powyżej, zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej, na stronie 
internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej, jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz iale XIII SIWZ.  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie 
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia 
Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji 
niniejszego zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać: 
a)  określenie członków konsorcjum, 
b)  wskazanie celu ustanowienia konsorcjum, 
c)  określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
d)  szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 
e)  wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności, 
f)  określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków, 
g)  postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 

umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 
trwania rękojmi. 

 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy: 
a)  pieniądzu, 
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
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e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 54 8335 0003 0112 3712 2000 0006 Bank Spółdzielczy w 
Pruszczu Gdańskim z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na  
Budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo”. 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których 
mowa w pkt 3 ppkt b – e powyżej, Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w tych formach. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z 
obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 
poręczającego) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem 
(dokładne określenie nazwy zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia. 

7. Z treści gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt b – e powyżej, musi wynikać 
bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez Wykonawcę (zobowiązanego). 

8. Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia 
przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:  

a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy;  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane,  
2) 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
       kwoty wadium na poczet zabezpieczenia 
. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Należy zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń co do jej postanowień i warunków, zaakceptować jej treść w formularzu 
„Oferta”. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 

 
 

XVIII. Pozostałe informacje. 
1. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy  

Pzp. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w 
umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 
7 do SIWZ. 

4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
    okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 
5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców  
     i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą  
     przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 
XIX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Klauzula Informacyjna w 
zakresie Art. 13  RODO). 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 

Przywidz, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przywidz jest Piotr Kajut, kontakt: e-mail: 

iod@locuslege.pl, tel. 505 937 500, 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. nazwą: Budowa ścieżki 
rowerowej na terenie Gminy Przywidz w miejscowości Pomlewo, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.), zwana dalej „ustawą Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

1. W wykonaniu obowiązku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający informuje ponadto o następujących ograniczeniach:  

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679 (prawo dostępu do danych), wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub -daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu (art. 8a ust. 2 PZP) a w odniesieniu do postępowań zakończonych – 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a 

PZP),  

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

(żądanie ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 PZP)  
 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 
W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie we wzorze oferty.  
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Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 

Załącznik nr 1 –    Formularz  „Oferta” 
Załącznik nr 2.1 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 2.2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 3 –    Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Załącznik nr 4 –    Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
Załącznik nr 5 –    Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych     
                             zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
Załącznik nr 6 –    Oświadczenie dotyczące  przynależności do grupy  kapitałowej 
Załącznik nr 7 –    Wzór umowy 
Załącznik nr 8 –Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary robót oraz   
                               Dokumentacja projektowa 
 
 
 
Przywidz, dnia 12 .08.2020r. 
 
 
---------------------------------------- 
Podpis osoby upoważnionej
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