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DT 2410.12.2020 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.350.000 euro                          
w przetargu nieograniczonym pn.: 

 
 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz  

od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem ……………………………… zamieszczone w dniu ………………… 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego a także na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 
                                                  

                                                       
 

  Opracował: 
Marcin Szkatulski 

 

 
……………………………………. 

 
                                                      Zatwierdził: 

              p.o. Dyrektor ZDP Żnin  

                                                        Andrzej Górzyński  
 

 
……………………………………. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Podgórzyn, dnia 02.06.2020 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  
 

1.1  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  z/s w Podgórzynie  

1.2  adres: Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

1.3  tel/fax: 52- 30-20-668 

1.4  adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zdpznin.nbip.pl 

1.5  Adres poczty zamawiającego: zdp@znin.pl  

1.6  dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 

 

II. Tryb udzielania zamówienia.  
 

2.1  Tryb udzielania zamówienia: przetarg  nieograniczony. 

2.2  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej Pzp”, aktów Wykonawczych do ustawy Pzp oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1145 z późn. zm.). 

2.3  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

[zwana dalej SIWZ]: 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych [zwana dalej 

Pzp] (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę                   

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  16 grudnia 2019 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2450). 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w miejscu publicznie dostępnym w  siedzibie 

Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych i na 

stronie internetowej www.zdpznin.nbip.pl 

 

 

 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
mailto:zdp@znin.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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III. Informacje ogólne. 

 

3.1  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie   

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności                              

i przejrzystości. 

3.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych               

w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

3.4  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

3.6  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7  Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3.8  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

3.9  Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

3.10 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp, jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

 
„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz 

od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” 

 
    

Na przedmiot zamówienia składa się :  

 

• frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach; 

• mechaniczne oczyszczenie nawierzchni; 

• skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2; 
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• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej gr. 5,0 cm; 

• wykonanie częściowego wzmocnienia krawędzi (obustronnie na szerokości 0,5 m 

i długości 1120 m) poprzez odcięcie krawędzi, wykonanie robót ziemnych, 

ułożenie stabilizacji Rm 2,5 MPa o gr. 10 cm i kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  kosztorys ofertowy. Jeżeli 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w 

odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod 

pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych                      

i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.                  

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

4.2   Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia osób 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy natomiast                                        

m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
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4.3   W terminie 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca/Podwykonawca                  

bez wezwania Zamawiającego dostarczy oświadczenie dotyczące 

pracowników zatrudnionych na umowę o prace przy realizacji zadania 

zgodnie  z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 

4.4   Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia                                                                               

które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 

z innowacyjnością lub zatrudnieniem szczegółowo opisanych w art. 29 ust. 4 Pzp. 

4.5   Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzał dialogu 

technicznego. 

4.6   Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

45000000-7 Roboty budowlane, 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

4.7   Wykonanie robót budowlanych: 

a) realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być 

zgodna z: Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ, 

kosztorysem ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach 

nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków 

technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego 

oraz sztuki inżynierskiej. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, 

jeżeli odbiór nastąpi bez wad, zostaną zakończone wszystkie prace wchodzące 

w przedmiot zamówienia, 

b) Wykonawca zapewni dostawę na budowę oraz wbudowanie mieszanki 

mineralno-bitumicznej w terminach i ilościach zawartych w harmonogramie 

robót, 

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów                    

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie                            

w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 

Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu wcześniejszym dokumenty w dniu 

zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde żądanie Zamawiającego                       

i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji 

materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego 

podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego 

wykorzystania tych materiałów lub odpadów, 

e) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 
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f) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach określonych w załączniku 

nr 11 do SIWZ, poprzez wystawienie w formie papierowej karty gwarancji 

jakości wykonanych robót, 

g) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi               

w tym zakresie przepisami, projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania, 

h) Zamawiający będzie kontrolować ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas 

układania warstwy ścieralnej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania 

zewnętrznego (WZ) na terenie budowy oraz na podstawie zestawienia 

zbiorczego z wagi. 

4.8  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

a) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę kosztorysową 

obejmującą zakres rzeczowy określony w kosztorysie ofertowym, 

b) podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie warstwy 

ścieralnej będzie iloczyn powierzchni (m2) i przyjętej stawki (zgodnie                        

z kosztorysem ofertowym), która określa koszt ułożenia mieszanki AC 11S  na 

powierzchni 1 m2  o zbadanej gęstości  objętościowej mieszanki mineralno-

asfaltowej  dla nawierzchni o grubości 5 cm. Ilość wbudowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej musi być równa lub wyższa iloczynowi powierzchni (m²) 

i ciężaru 1 m² warstwy MMA o grubości 5 cm. Potwierdzeniem ilości 

wbudowanej MMA są dokumenty wydania zewnętrznego (WZ) oraz wydruk                 

z systemu wydanej mieszanki z wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych,  

c) przedmiot zamówienia będzie finansowany: 

ze środków własnych Zamawiającego oraz z dofinansowaniem                          

z Gminy Rogowo. 

d) wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną kosztorysową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, które wynika swoim zakresem rzeczowym z niniejszej SIWZ          

i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia 

ceny oferty, 

e) podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys 

ofertowy opracowany na podstawie zakresu rzeczowego określonego                     

w niniejszej SIWZ, 

f) Zamawiający dokona jednej płatności po zakończeniu i odebraniu przedmiotu 

zamówienia, 

g) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego 

odebranych robót, 
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h) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia                

tj. roboty budowlane będą odebrane a przedmiot zamówienia będzie spełniał 

warunki wynikające z jego przeznaczenia, 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

 

5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić nie później niż 15 dni                      

od daty przekazania terenu. Przez rozpoczęcie robót budowlanych  Zamawiający 

rozumie wykonanie robót budowlanych, a nie prace polegające na wyłanianiu 

Podwykonawców, trasowaniu, opracowaniu projektu organizacji ruchu itp. 

5.2 Termin zakończenia robót: 90 dni od dnia podpisania umowy. 

5.3 Wykonawca powinien tak planować wykonawstwo robót, aby przed ww. terminem 

mieć rezerwę czasu na: wykonanie wymaganych pomiarów i badań 

sprawdzających, opracowanie operatu kolaudacyjnego, sprawdzenie 

opracowanych dokumentów przez nadzór Zamawiającego. 

 

VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego                       

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. 

 

VII. Informacje dotyczące realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawców.  

 

7.1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. ułożenie nawierzchni 

bitumicznych. 

7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

7.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców (o ile są już znane).  

7.4 W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
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kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia,                 

a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym                     

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp                  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się                   

w trakcie postępowania o udzielenie zmówienia. 

7.6 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy. 

7.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec  danego Podwykonawcy zachodzi 

podstawa wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7.8 Informacje zawarte w pkt. 7.6 i 7.7 dotyczą również dalszych Podwykonawców. 

7.9 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

8.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej  o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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8.2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

8.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Doświadczenie zawodowe 

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie                       

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie  

roboty budowlane dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu 

lub modernizacji dróg gdzie w zakres wchodziło ułożenie nawierzchni        

z betonu asfaltowego bądź mieszanki grysowo – mastyksowej SMA, 

warstwy wiążącej lub ścieralnej na powierzchni minimum 6.000,00 m2 

dla każdej roboty osobno oraz załączyli dowody potwierdzające,                       

że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

  Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu 

wykonanych robót budowlanych i dowodów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

  Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa                       

w zdaniu wcześniejszym. 

b) Potencjał techniczny 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym 

potencjałem technicznym: 

• frezarką do nawierzchni – 1 szt., 

• skrapiarką do emulsji - 1 szt., 

• układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym 

sterowaniem równości układanej warstwy - 1 szt., 

• walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2 szt. 

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu                        

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

c) Kadra techniczna 

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami,                         

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
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robotami w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,poz. 831). Dopuszcza się 

uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa. Minimalne doświadczenie 2 lata przy 

budowie lub przebudowie dróg na stanowisku kierownika budowy / kierownika 

robót drogowych. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi 

określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu                        

osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

8.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 łączącego go z nim stosunków prawnych. 

8.4 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. 

8.5 Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres                  

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot                

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. 
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8.6 Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                   

na spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa                   

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-2 Pzp. 

8.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których                 

te zdolności są wymagane. 

8.8 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. 

8.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim 

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

8.10 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                     

w postępowaniu. 
 

9.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się 

dwuetapowo.  

Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się 

na podstawie informacji zawartych w „oświadczeniu o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu załącznik nr 4 i „oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu” załącznik nr 3 do SIWZ (art. 25a ust.1 Pzp). 

Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie                  

na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie Oświadczeń (art. 26 ust.2 Pzp). 
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9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału                      

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy              

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia wezwać 

Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia  wszystkich lub 

niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów (art. 26 ust.2f Pzp). 

9.4 Zamawiający wezwie Wykonawców którzy: 

a) nie złożyli Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych                                   

do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania, 

b) nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa   

do ich złożenia  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo                        

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

9.5 Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp. 

 

X. Przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć  

Wykonawcę: 

 

10.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie 
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art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne                     

(Dz. U. z 2010 r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono,z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z póź.zm.); 

10.2 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa 

jego uczciwości, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10.3 Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał    

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

10.4 Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest wstanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz                   

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty  

tych należności; 

10.5 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

A) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu               

z postępowania 

 

WYKONAWCY WINNI PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 

11.1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3                    

i oświadczenie dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu                 
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załącznik nr 4  stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                       

w postępowaniu: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych 

podmiotów; 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o zamówienie; 

c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom                    

na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy 

wypełnić odrębne oświadczenia dla tych Podwykonawców. 

11.2 Dokumenty wskazane w ppkt a, b i c pkt 11.1  muszą potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie                            

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału                               

w postępowaniu; 

11.3 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści 

ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie 

wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

11.4 Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 8. 

B) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (niżej 

wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty). Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia): 

11.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
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ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

11.6 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż                 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                           

ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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; 

11.7 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek                     

na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż                      

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                          

że Wykonawca 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. 

 

C) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie okoliczności                    

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

 

11.8 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich                

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie                    

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                 

i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, 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 poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez 
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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 – potwierdzających 

spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. a – załącznik nr 5. 

11.9 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją                         

o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzających spełnienie 

warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. b – załącznik nr 7. 

11.10 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 – potwierdzającymi spełnienie 

warunku opisanego w pkt 8.2.3.ppkt. c – załącznik nr 6. 

 

D) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

Nie dotyczy 

 

11.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.5, 11.6  

i 11.7 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione                      

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

b) nie zalega z uiszczeniem 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                  

w postępowaniu. 
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11.12 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

powyżej 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. 

11.13 Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.14 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane             

są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał 

uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                         

z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                  

na język polski. 

11.16 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania                            

po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

11.17 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie 

wymagane informacje. 

11.18 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

11.19 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  
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niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                      
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się            
z Wykonawcami. 

 

12.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie 

pisemnej. 

12.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania                    

się z Wykonawcami: 

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 

b) operator pocztowy; 

c) kurier; 

d) osobiste doręczenie. 

12.3 W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane 

na piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą               

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin, faks 52 30 20 668 lub na adres                 

e-mail marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl.  

12.5 Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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. 

12.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.5. 

12.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza                    

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl 

12.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

12.9 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania                          

się  z Wykonawcami są: 

mailto:marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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Adrian Kubicki  - Zastępca Dyrektora  

Marcin Szkatulski – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,  tel. 52-30-20-668. 

12.10 W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących 

niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.11 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl a także przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku, 

gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

12.12 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem                    

lub drogą elektroniczną przed pisemnym dostarczeniem uważa się za złożone                     

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu                     

na ich składanie. 

12.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                

na podstawie artykułu 23 Pzp, wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych 

wymienionych  w pełnomocnictwie. 

12.14 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony 

internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania                  

w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia 

otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. 

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla 

Wykonawców wiążące. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
13.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł                                  

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.  

13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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 2020 r., poz. 299). 

13.3 Wadium wnoszone: 

a) W pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

nr 32 8181 0000 0001 4863 2000 0003 - z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: (wadium na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C 

Cotoń – Lubcz  od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km                                    

w miejscowości Mięcierzyn”) 

b) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się  

dołączyć do oferty, 

c) wnoszone w pozostałych formach - należy załączyć w formie oryginału                     

do oferty. 

13.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

13.5 Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

13.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

 

a) nazwa i adres Zamawiającego –  

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 

62a , 88-400 Żnin,  NIP: 562-15-38-164 

b) określenie przedmiotu zamówienia, 

c) nazwę i adres Wykonawcy,  

d) termin ważności. 

13.7 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 17.06.2020 r. do godz. 9.00. W przypadku Wykonawców 

składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 

13.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania,             

a jego oferta zostanie odrzucona. 
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13.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

13.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom                               

po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

13.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa                                     

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

13.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 13.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13.13 Wadium winno być ważne przez okres związania z ofertą. 

 

XIV. Termin związania z ofertą  

 

14.1 Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania 

ofert. 

14.2 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 niż 60 dni. 

14.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

14.4 Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

14.5 Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz              

z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

14.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO 

orzeczenia. 
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XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

15.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi                 

w niniejszej SIWZ. 

15.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15.4 Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę                    

lub osoby do tego uprawnione.  

15.5 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez 

osobę do tego uprawnioną. 

15.6 Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony                 

z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

15.7 Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo                 

do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo przez notariusza.  

15.8 Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 

przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.  

15.9 Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. 

15.10 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga 

się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania 

oferty. 

15.11 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

15.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez Wykonawcę. 

15.13 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

15.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

15.15 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne    
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są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania               

w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia 

Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Wykonawca w szczególności 

nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw.              

z art. 86 ust.4  Pzp) 

15.16 Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 1, 

b) kosztorysu ofertowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 2, 

c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3,  

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 4,  

e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. Pzp) 

(jeżeli dotyczy), 

f) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

g) potwierdzenie wniesienia wadium 

15.17 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił 

wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.18 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                         

w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego i zawierającym oznaczenia: 
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15.19 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak           

i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak 

oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 

należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

15.20 Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem 

“wycofanie”. 

15.21 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

15.22 Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa 

jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem                 

art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.23 Zaleca się aby oferta była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie i miała ponumerowane wszystkie strony. 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

16.1 Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego tj. Podgórzyn 

62a, 88 – 400 Żnin (sekretariat). 

16.2 Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2020 r. godzina 900. 

16.3 Złożone oferty zostaną zarejestrowane (dzień i godzina). 

16.4 W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin 

dostarczenia oferty wysłanej przez Wykonawcę drogą pocztową lub kurierem. 

Nazwa i adres Zamawiającego                                              Nazwa i adres składającego ofertę 
 
Oferta – Przetarg na: 

 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz  od km 2+345 do km 5+185,  

dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” 

Nie otwierać przed 17.06.2020 r. godz. 9:15. 
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16.5 Oferta złożona po wyznaczonym terminie do  składania ofert zostanie zwrócona 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.6 Termin otwarcia ofert: w dniu 17.06.2020 r. godzina 915. 

16.7 Miejsce otwarcia ofert siedziba Zamawiającego – świetlica. 

16.8 Otwarcie ofert jest jawne. 

16.9 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                 

a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji.  

16.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; nazwy firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny, okresy gwarancji jakości.  

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 
17.1 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Ceną oferty 

jest cena brutto. 

17.2 Cena oferty winna uwzględniać wszelkie niezbędne nakłady i koszty pozwalające 

osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi integralną część SIWZ,                 

a w szczególności: 

➢ formę wynagrodzenia kosztorysowego, na podstawie iloczynu faktycznie robót 

ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego i odpowiadających im 

cen jednostkowych niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 

➢ Wykonania  zobowiązań wynikających z umowy w szczególności terminu realizacji 

zamówienia, odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 

zakresu i jakości robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

17.3 Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich                               

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.4 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. 

17.5 W celu prawidłowego wyliczenia oferty, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonać  

następujące czynności: 
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a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty, 

b) w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego wzoru 

załącznik nr 2 SIWZ wpisać ceny jednostkowe dla każdej pozycji kosztorysowej. 

Cena jednostkowa jest ceną netto wyrażoną w polski złotych z dokładnością                 

do dwóch miejsc po przecinku, 

c) w kosztorysie ofertowym wpisać wartość robót netto dla każdej pozycji 

kosztorysowej, która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i odpowiadającej                

im ceny jednostkowej, 

d) w kosztorysie ofertowym wyliczyć i wpisać wartość kosztorysową robót netto dla 

całego zamówienia, która stanowi sumę wartości netto każdej pozycji 

kosztorysowej i wpisać ją liczbowo w odpowiednie miejsce formularza, 

e) Wyliczyć cenę brutto wykonania całego zamówienia i wpisać ją liczbowo i słownie 

w odpowiednie miejsce formularza. 

17.6 Zamawiający nie narzuca sposobu obliczania ww. kosztów. 

17.7 Zakłada się, że Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszystkie dane udostępnione  

przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

17.8 Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

17.9 Zawiadomienie o dokonanych poprawkach: o dokonanych poprawkach Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokonane 

poprawki oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje 

konsekwencje w ocenie oferty, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców 

akceptacji poprawionych oczywistych omyłek, które wskazano w pkt 17.8 ppkt a i b. 

17.10 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                  

do przedmiotu zamówienia, co może budzić wątpliwości co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%                    

od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności            
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w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia                 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.                     

poz. 2177 z późn. zm.), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 

przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 
 

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)  

b) Okres gwarancji jakości- waga kryterium 40 % (max 40 pkt.) 

18.2 Opis kryterium „Cena” 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto                 

za wykonanie przedmiotu zamówienia  wpisanej przez wykonawcę w formularzu 

oferty. 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób:  

                Cn 

       C =         x 60  
                Cb 

      

          Gdzie: 

           Cn  - najniższa cena z pośród nieodrzuconych ofert 

  Cb   - cena oferty badanej  

 

18.3 Opis kryterium „okres gwarancji jakości” 

Kryterium okres gwarancji jakości będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu 

okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Minimalny 

okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 
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Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 

miesięcy. 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, 

wymagany przez Zamawiającego. Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji                       

w druku OFERTA będzie traktowany przez Zamawiającego jako 36 miesięczny okres 

gwarancji. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 

zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie                       

z Wykonawcą. 

               To  

       T =         x 40  
               60 

Gdzie: 

    To  - termin okresu gwarancji zadeklarowany w ofercie badanej 

  60   - najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji w ofercie 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

18.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największa liczbę 

punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

P=C+T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów w kryterium cena  

T – liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości 

18.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,                       

że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę punktów. Zamawiający, spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

19.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 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 
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wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

d) unieważnieniu postępowania; 

19.2 Informacje, o których mowa w pkt 19.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik      

nr 10 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się                   

od podpisania umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ust. 3 Pzp                   

(wybór kolejnej oferty) art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 

19.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

przesłane zostało w inny sposób. 

19.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

19.5 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

a) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

b) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –

terminowo – finansowego (o ile dotyczy). 

19.6 Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

19.7 Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji               

o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                         

w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb 

samorządu zawodowego. 
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19.8 Wykonawca wnosi zabezpieczenie na warunkach określonych w pkt XX i dostarcza 

Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia. Należną kwotę zabezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

 
20.1 Zamawiający, na podstawie art. 147 ust 1 ustawy Pzp, wymaga wniesienia, przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być 

wnoszone według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, określonych               

w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi być               

co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego bowiem tylko taka zabezpiecza interesy Zamawiającego              

w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Przed złożeniem gwarancji 

Wykonawca uzyska akceptację jej treści. Gwarancja nie może być                          

dla Zamawiającego bardziej uciążliwa niż forma pieniężna.  

Gwarancja musi zawierać: 

• nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku  

lub instytucji ubezpieczeniowej), 

• określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją, 

• gwarantowana kwotę w PLN, 

• termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do wypłaty, 

• termin ważności, 

• wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego  

 

Nr konta: 32 8181 0000 0001 4863 2000 0003 

z adnotacją:  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz   

od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” 

 

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna 

należy wystawić na Powiat Żniński ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin                         
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NIP: 562-180-39 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych                    

w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin 

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny brutto podanej 

w ofercie. 

20.5 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Zabezpieczenie  będzie zwrócone lub 

zatrzymane zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 

20.6  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

20.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.1., jednak zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

wszystkich robót za należycie wykonane. 

20.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić 

będzie 30% wysokości zabezpieczenia. 

20.9 Kwota, o której mowa w pkt 20.8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu                  

po upływie okresu rękojmi za wady licząc od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót. 

20.10 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone                   

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy lub wzór umowy 

 

21.1 Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy załącznik  

nr 10. 

21.2 Wzór umowy spełnia wymogi polskiego Prawa zamówień publicznych. 

21.3 Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
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XXII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 
22.1 Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać 

wymaganiom Zamawiającego określonym w załączonym do SIWZ wzorze Umowy. 

22.2 Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. 

22.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

22.4 Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy                                

o Podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                         

o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej. 

22.5 Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni 

kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

22.6 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

22.7 Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu              

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność           

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   

są dostawy i usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty 

wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo              

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

 

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli 
Zamawiający określa taką wartość. 
 

Nie dotyczy.  
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XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
24.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                   

na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne                    

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się                     

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 



S t r o n a  | 34 
 

 
 

 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz  od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” 

nr sprawy DT 2410.12.2020 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

24.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

24.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

24.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

 

XXV.   Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający przewiduje ich zwrot: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.   
 

 
XXVI. Pozostałe postanowienia. 

 
26.1 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji 

Wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 

26.2 Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

w terminie 7 dni kalendarzowych bez wezwania Zamawiającego od podpisania 

umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą 

oni wykonywać zgodnie z załącznikiem nr 9. 

26.3 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

26.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

26.5 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:  
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Żninie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą 

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  

Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem 

tomasz.henzler@cbi24.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwana dalej „Ustawą Pzp”) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) 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 Pzp oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa; 

5) 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. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy 

Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

mailto:tomasz.henzler@cbi24.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

c) 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 **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* 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 

 

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informujemy iż: 

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

rozporządzenia 2016/679, 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.  

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą.  

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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XXVII. Załączniki do specyfikacji. 

    
Nr załącznika  Nazwa  

1 Formularz ofertowy 

2 Kosztorys ofertowy 

3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

5 Wykaz robót budowlanych  

6 Wykaz osób 

7 Wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

9 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę  

10 Wzór umowy 

11 Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

 


