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PRZEBUDOWĘ DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 

W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI – DOKOŃCZENIE ZADANIA. 
 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  



Znak sprawy WK.2816.15-WD/TP/210707/1.2021 

Strona 2 z 21 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI SWZ: 

 

LP. SKŁADNIKI 
NR WZORU 

ZAŁĄCZNIKA 

1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIAR ROBÓT  
ZAŁĄCZNIK NR 1 

3 
FORMULARZ OFERTOWY  
KOSZTORYS OFERTOWY 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 2 
WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 2a 

4 OŚWIADCZENIE O PRZESŁANKACH WYKLUCZENIA  WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 3 

5 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 4 

6 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE (ART. 117 UST. 
4 USTAWY PZP) 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 4a 

7 ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU (PRZYKŁAD) WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 5 

8 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 6 

9 WYKAZ OSÓB WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 7 

10 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
(UMOWA) 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 8 

11 OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 9 

13 POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ (…) 
WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO 

UMOWY I WARUNKÓW 
UMOWNYCH 

14 OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 
WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO 

UMOWY I WARUNKÓW 

UMOWNYCH 

15 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 10 

16 DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

STRONA INTERNETOWA 
ZAMAWIAJĄCEGO 

https://zdw.katowice.pl/; 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
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Katowice, 14.07.2021 r. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
na roboty budowlane  

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24 
40-609 Katowice 
Tel.: 032 78 19 211 – sekretariat 
tel.: 032 78 19 188 – wydział kontraktów 

adres strony internetowej Zamawiającego prowadzonego postępowania: 
www.zdw.katowice.pl 
adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.katowice.pl 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMNETY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

adres strony internetowej Zamawiającego prowadzonego postępowania: 

www.zdw.katowice.pl 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zwanej dalej 
„ustawą Pzp” 

4. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

NR POSTĘPOWANIA WD/TP/210707/1 
 
45233140-2 roboty drogowe 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowanie 
45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej 
45233221-4 malowanie nawierzchni 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 
PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 
W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI – DOKOŃCZENIE ZADANIA. 

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: przebudowę warstw konstrukcyjnych, przebudowę 

istniejących poboczy, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie wysokościowe 
istniejących zjazdów, udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Szczegóły zadania 
opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach 
zamówienia.  

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 12 miesięcy od dnia 

udzielenia zamówienia.  

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Zamawiający informuje, że projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy zostały określone w załączniku 
Nr 8 do SWZ - wzór Umowy. 

http://www.zdw.katowice.pl/
mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
http://www.zdw.katowice.pl/
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8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMINIKOWAŁ SIĘ W WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

8.1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją 
zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - „Instrukcji użytkownika”) dostępnego 

tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty 
elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl 

8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

8.3. Wymogi techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach 
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

8.4. Maksymalny rozmiar pików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń, lub elektronicznych kopii dokumentów (cyfrowe odwzorowanie 
z dokumentu w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  
8.6. Zamawiający informuje, że formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami 

Interoperacyjności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: 

.pdf, .doc, .docx. 
8.7. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres: przetargi@zdw.katowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

8.8. Wykonawca w całym postępowaniu odwołuje się do ID z miniPortalu lub podaje 

nr postępowania wskazany przez Zamawiającego WD/TP/210707/1. 
8.9. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane przez 

Wykonawców oraz dokumenty składane przez podmioty wspólnie ubiegające się 
o zamówienie, podmioty na których zdolnościach polega Wykonawca, podwykonawcy 
składane są w postaci elektronicznej dokumentów elektronicznych, oświadczeń, lub 

elektronicznych kopii dokumentów (cyfrowe odwzorowanie z dokumentu w postaci 

papierowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415); Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. u. z 2020 
poz. 2452).  

8.10. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej 
w niniejszym postępowaniu. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH 
W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Nie dotyczy. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
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10. WSKAZANIE OSÓB DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: 

Justyna Cichocka 

e-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
01.09.2021 r. 

11.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.1, zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

11.4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt. 11.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

12.1. Zamawiający przekazuje link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz ID 
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać 
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

12.2. Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty, 
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

12.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx.  

12.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem, wskazaniem dokumentów, które stanowią tajemnicę 
i oznacza je „Załącznik tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  
Wykonawca ma wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Jeśli wykonawca nie dopełni ww. obowiązku, 
zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 

jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą 
ochronie i nie stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

12.5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu pod rygorem nieważności, w zakresie wskazanym 
w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę. 

12.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
12.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

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

12.8 Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 
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kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

12.8. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 
695, 1517 i 2320). 

12.9. Ofertę stanowi: 

a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ 
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 
lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2452). 

Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub 
pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich 
czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.  
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym w pkt. II.12 dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, 
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których 
mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 
Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
c) Kosztorys Ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego 

przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik nr 1 do SWZ, 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia. 

d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ. 
e) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 

do SWZ. 
f) Wadium złożone zgodnie z pkt. 29 SWZ. 
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 5 do SWZ. 
12.10. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej 

w niniejszym postępowaniu. 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu.  

13.2. Ofertę na postępowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do upływu 

terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2021 r., do godz.: 08:00. 
13.3. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w dokumentach zamówienia (SWZ). 
13.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  
13.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 
 03.08.2021 r. o godz.: 08:30 
14.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. 
14.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

14.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

14.5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 
14.6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

15. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

15.1. Z postępowania wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę: 
15.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 
15.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 15.1.1.; 

15.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

15.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

15.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 
wnioski niezależnie od siebie; 

15.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
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sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

15.2. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4) ustawy PZP 
Wykonawcę: 
15.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury 

15.3. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

16.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 

16.2. 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 (Wykonawca w Formularzu Ofertowym w pkt. II.3., jest 
zobowiązany do oświadczenia, czy wybór jego oferty będzie, czy też nie będzie 
prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego).  

16.3. Kosztorys Ofertowy ma być sporządzony dla ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych podanych w Przedmiarze Robót - załącznik Nr 1 do SWZ, zgodny 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentami zamówienia.  

a) Kwota netto (bez podatku VAT), wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów 
odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych 
robót zawartych w Przedmiarze Robót.  

b) W przypadku gdy opis pozycji zawiera KROTNOŚĆ to w cenie jednostkowej za daną 

pozycję należy ją ująć.  
16.4. Kwota Tymczasowa ma być podana w wysokości 10% z sumy Przedmiaru Robót 

netto. Szczegóły wykorzystania i zastosowania Kwoty Tymczasowej określają zapisy 

projektowanych postanowień Umowy i Warunków Umownych. 
16.5 Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie elementy zawarte w Przedmiarze Robót 

- załącznik nr 1 do SWZ i uwzględnić koszty, o których mowa w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

16.6. Wykonawcy nie zezwala się na samodzielne dodawanie żadnych nowych pozycji 
w którejkolwiek części przedmiaru robót.  

16.7. Wszystkie ceny jednostkowe i cena mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 
16.8. Wykonawca nie może podać w złożonym Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowej „0” 

(zero) jak i nie wypełnić pozycji. W przypadku podania ceny jednostkowej „0” / brak 
wycenienia pozycji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z przepisami ustawy 
PZP. 

16.9. Brak złożenia Kosztorysu Ofertowego przez Wykonawcę wraz z Ofertą spowoduje 

odrzucenie oferty zgodnie z przepisami ustawy PZP.  
16.10.W okresie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje się zmian cen jednostkowych 

zaproponowanym w kosztorysie ofertowym.  
16.11. Wszystkie opisy pozycji z Kosztorysu Ofertowego winny być zgodne z opisami 

z załączonego do SWZ Przedmiaru Robót. Wykonawca nie jest uprawiony do 
samoistnych ich zmian. Zmiany należy uwzględniać tylko w przypadku zmian, 
modyfikacji wprowadzanych przez Zamawiającego w trakcie postępowania. 

16.12. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie. Rozliczenia z Zamawiającym 
dokonywane będą w złotych polskich.  

16.13. Wyliczoną cenę za całość zamówienia należy wpisać w Formularz Ofertowy – załącznik 
nr 2 do SWZ. 

16.14. Zamawiający udostępnia wersję excel pomocniczo. 

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ.  
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17.2. W odniesieniu do wykonawców, Zamawiający stawia następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.P. OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL WAGA 

1. CENA OFERTY C 60% 

2. 
OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ 
POWYŻEJ 60 MIESIĘCY 

G 10% 

3. RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA WARSTWY ŚCIERALNEJ IRI 20% 

4. 
WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA W-WY 
PODBUDOWY POMOCNICZEJ 

E 10% 

RAZEM 100 

17.3. KRYTERIUM CENA (C) 

a) Ocena ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Cena oferty: waga 60% 

b) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 
oferty: 60 punktów 

c) Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana 

przez wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona przez 
Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli 
zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca 
w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów, czyli 60 pkt.  

d) Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego 

do obliczania punktowego: 

 

%60100xx
C

C
C

x

n


 

 

gdzie: 
C –  liczba punktów 
Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w danym etapie badania 
i oceny ofert  
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę 
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach  
60% – waga kryterium ceny  

 

17.4. KRYTERIUM OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 

MIESIĘCY (G) 

a) Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 

miesięcy zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Wykonawca określi okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy waga: 
10%.  

b) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres 
gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy: 10 punktów. 

c) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy musi zostać podany 
w pełnych miesiącach. 

d) Wykonawca w Formularzu Ofertowym określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na 
całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem. 

e) Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie może 
być dłuższy niż 84 miesiące. 

f) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy lub nie 

zadeklaruje go w ogóle to Zamawiający odrzuci ofertę, natomiast jeśli zadeklarowany okres 
gwarancji będzie dłuższy niż 84 miesiące, to Zamawiający przyjmie 84 miesiące. 
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g) Do oceny kryterium „okres gwarancja udzielona przez wykonawcę” będzie brany pod uwagę 

okres gwarancji na całość wykonanych robót objętych niniejszym zamówieniem udzielanej 

przez Zamawiającego. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, 
zastosowanego do obliczania punktowego: 

 








 

24

60xG
x 100 x 10% = liczba punktów G 

 
gdzie: 
G – liczba punktów w kryterium, 
Gx – okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy zadeklarowany przez 
Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu 
w danym etapie badania i oceny ofert 
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 
10% waga kryterium okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy  

 

17.5.KRYTERIUM RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA WARSTWY ŚCIERALNEJ (IRI) 

a) Do pomiaru równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować profilometryczną 
metodę pomiaru umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości podłużnej IRI. Pomiar należy 

wykonać zgodnie z WTW ZDW Katowice (Wydanie 2017 v.6). Wyniki uzyskanych pomiarów 
powinny być nie większe od zadeklarowanej w Formularzu Ofertowym wartości wskaźnika 
(z dokładnością do jednego miejsca po przecinku), którego nie można przekroczyć na 100% 
długości badanego odcinka nawierzchni. 

b) Ocena ofert w zakresie kryterium - równość podłużna warstwy ścieralnej - zostanie 
dokonana wg następującej zasady: 

- równość podłużna IRI: waga 20%. 

c) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium równości 
podłużnej: 20 punktów. 

d) Wykonawca w Formularzu Ofertowym zadeklaruje wartość równości podłużnej, jaką będzie 
w stanie uzyskać podczas wykonywania robót. 

e) Maksymalna wartość równości podłużnej jaka będzie brana pod uwagę w ocenie oferty to 
3,0 mm/m, natomiast minimalna zadeklarowana wartość równości podłużnej będzie 

wynosić 2,0 mm/m. Jeżeli zadeklarowana wartość wskaźnika będzie mniejsza od 2,0 mm/m 
to Zamawiający przyjmie 2,0 mm/m. 

f) Jeżeli wykonawca nie zadeklaruje wartości równości podłużnej to Zamawiający będzie 
wymagać wartości IRI ≤ 3,0 mm/m zgodnie z WTW ZDW. 

g) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 20 pkt. 

h) Zamawiający nie dokona odbioru robót w przypadku nie uzyskania zadeklarowanej 

w Formularzu Ofertowym równości podłużnej. Zadeklarowane wskaźniki należy spełnić dla 
warstwy ścieralnej dla obu pasów ruchu. Niedotrzymanie warunków skutkować będzie 
wymianą nawierzchni do momentu uzyskania zadeklarowanego wskaźnika równości 

podłużnej IRI. 

i) Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do 

obliczania punktowego: 
 

(3,0 – IRIdec) x 100 x 20% = liczba punktów IRI 
 

gdzie: 
IRIdec - deklarowana wartość wskaźnika równości podłużnej warstwy ścieralnej przez Wykonawców, 

którzy nie podlegają wykluczeniu oraz złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w danym 
etapie badania i oceny ofert 

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 
20% waga kryterium równości podłużnej warstwy ścieralnej IRI 
 

17.6.KRYTERIUM WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA EV2 W-WY PODBUDOWY 
Z KRUSZYWA (JEZDNIA) (E) 

 

a) Ev2 to moduł odkształcenia wtórnego mierzony płytą VSS. Wynik podawany w MPa. 
Pomiar należy wykonać zgodnie z WTW ZDW KATOWICE 2017 v6. Wynik każdego 
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pomiaru powinien być nie mniejszy od wartości zadeklarowanej w formularzu 

ofertowym. 

b) Ocena ofert w zakresie kryterium: wtórny moduł odkształcenia w-wy podbudowy z 
kruszywa (jezdnia) E zostanie dokonana wg następującej zasady: 
- wtórny moduł odkształcenia w-wy podbudowy z kruszywa (jezdnia) E: waga 10% 

c) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium 
wtórnego modułu odkształcenia w-wy podbudowy z kruszywa (jezdnia) : 10 punktów. 

d) Wykonawca w Formularzu Ofertowym Wykonawcy zadeklaruje wartość wtórnego 
modułu odkształcenia na podbudowie z kruszywa (jezdnia), jaką będzie w stanie uzyskać 
w trakcie wykonywania robót. Minimalna wartość jaką winien uzyskać to 180 MPa. 
Maksymalna wartość jaka będzie brana pod uwagę w ocenie oferty to 280 MPa.  

e) Jeżeli wykonawca zadeklaruje wartość modułu wtórnego odkształceń mniejszy niż 180 
MPa lub nie zadeklaruje w ogóle to Zamawiający przyjmie i będzie wymagał wartości 
Ev2≥180 MPa, natomiast jeśli zadeklarowana wartość modułu wtórnych odkształceń 

będzie większa niż 280 MPa, to Zamawiający przyjmie 280 MPa.    
f) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów, czyli 10 pkt. 

g) Zamawiający nie odbierze robót w przypadku nie uzyskania zaoferowanego w 
Formularzu Ofertowym wtórnego modułu odkształcenia Ev2 warstwy podbudowy z 
kruszywa (jezdnia) (MPa). 

h) Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego 

do obliczania punktowego: 
 








 

100

1802vE
x100x10%= liczba punktów E 

 
gdzie:  
Ev2 – deklarowana wartość modułu odkształcenia wtórnego w-wy podbudowy z kruszywa (jezdnia), 

przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu w danym etapie badania i oceny ofert 

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 
10% waga kryterium wtórny moduł odkształcenia podbudowy z kruszywa (jezdnia) 

 

17.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, 
obliczona wg poniższego wzoru: 

SP = C + G+IRI+E 

GDZIE:  
SP – ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW 
C – LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM: CENA 
G – LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ 

WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY  
IRI – LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM: RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
E - LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM: WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA EV2 W-WY 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA (JEZDNIA) 
 

17.7. SPOSÓB OCENY: Z PORÓWNANIA OTRZYMANYCH WYNIKÓW. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę 
przyznanych punktów. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną.  
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich 
Wykonawców o wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 
ustawy PZP. 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. W dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego w piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego 
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do przedłożenia: 
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1) umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 59 ustawy PZP, która będzie określać:  

a. datę i miejsce zawarcia, 
b. oznaczenie stron, 
c. cel gospodarczy, 
d. pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami  

e. rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach wspólnego wykonywania 
zamówienia. 

2) W terminie 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, należy przedłożyć 
kserokopię uprawnień dla osób zaproponowanych w wykazie osób, które będą brały 
udział w realizacji zamówienia oraz wykaz osób z potwierdzeniem zawarcia umowy 
o pracę zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Umownych. 

3) W dniu podpisania Umowy zostanie podpisane również Oświadczenie gwarancyjne. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów PZP.  

19.2. Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

19.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

19.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej" PZP.  

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Nie dotyczy. 

21. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 

PRZEWIDUJE: 

21.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których 
mowa w art. 112 ust.1 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym 
przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający 
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 
ust.1 pkt. 4 ustawy PZP 
21.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Nie dotyczy 

2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy 

3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 3 500 000,00 zł 

W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 

http://www.nbp.pl/
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4/ zdolności technicznej lub zawodowej:  

4.a Wykonawcy 

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej 
Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, 
że wykonał:  

1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie (remoncie) drogi publicznej, 
a w tym: ułożeniu warstw bitumicznych (warstwa ścieralna, wiążąca, 

podbudowa) 

o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
odpowiednie dokumenty. 

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest 
dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu dla niniejszego postępowania. 

4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności 
technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych 
wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty budowlane, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót budowlanych 
na załączniku nr 6 do SWZ. 

4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na 
załączniku nr 4a do SWZ, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy 
– zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP 

4.b Osób 

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował 
osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie 
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 
osobami tj.: 
1. 1 osobę posiadającą 

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu 
Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), 

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem (lata liczone od dnia uzyskania 

uprawnień) należy podać nazwę uprawnień i datę ich uzyskania 
w Wykazie osób – załącznik nr 7 do SWZ. 

4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

22. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA 

22.1 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia: 

http://www.nbp.pl/
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a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na lub wg załącznika nr 6 do SWZ. 
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych 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, na lub wg 
załącznika nr 7 do SWZ. 

c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

Zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca 
nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w 22.1.c) SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które 
w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

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

do rejestru lub ewidencji. 
22.2. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
22.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej, oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

22.4. Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 2 ustawy PZP 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 podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

ich złożenia.  
22.5. Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 3 ustawy PZP jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 
aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na 
dzień ich złożenia. 

22.6. Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 4 ustawy PZP zamawiający nie wzywa do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

23. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

24. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, LUB 
MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE 
TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE 
DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU 

WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA 

LICZBIE CZĘŚCI 

Nie dotyczy. 
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25. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE 

PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 

MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

a) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób 
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

 
Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zgodnie 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

Powyższe zostało określone w Umowie i Warunkach Umownych. 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 

27. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 
2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.  

28. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

29. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

29.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia 
udziału w postępowaniu to: 135 000,00 zł 

29.2. Formy wniesienia wadium: 

a) pieniądz; 
b) gwarancje bankowe; 

c) gwarancje ubezpieczeniowe; 
d) poręczenia udzielane 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 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 

29.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej.  

29.4.Informacje dodatkowe o wadium: 

a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 
dnia upływu terminu związania ofertą.  

b) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by 
przed godz. 08:00 dnia 03.08.2021 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin 
wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

c) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek 
bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. 
I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 

d) Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.  
e) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP. 
f) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 

ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
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bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.  
h) Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być 

wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: 

- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, 

- nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, 
- nazwę Beneficjenta, 
- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
- zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie 
zapłaty, 

- okres obowiązywania, 

- warunki wygaśnięcia, 
- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, 
- gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami 

reprezentacji Gwaranta.  
29.5. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej 

formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia 
o zwolnieniu wadium.  

30. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 
UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 
ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 
pkt. 7 ustawy PZP. 

31. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

Nie dotyczy.  

32. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

33. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 
ustawy PZP. 

34. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

Zamawiający informuje, że nie zastrzega wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę. 

35. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Nie dotyczy. 

36. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

Nie dotyczy. 

37. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 
ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, 

W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

Nie dotyczy. 
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38. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

39. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

39.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 22.1.d) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesięcy przed jego złożeniem. 

39.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt. 22.1.d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 
do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.  

39.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami 
udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt. 39.1 i 39.2 SWZ stosuje się odpowiednio.  

40. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW 
UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY W ART. 118 USTAWY PZP 

40.1. 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 
40.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.  

40.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub innych podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

40.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 40.3. SWZ, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

40.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy PZP, a także bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 
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40.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

40.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 

40.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 
40.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów w zakresie 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby.  

40.10. Zamawiający dołącza do specyfikacji warunków zamówienia przykładowy wzór 
zobowiązania - załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie Wykonawca składa wraz 
z ofertą.  

41. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW, KTÓRZY BĘDĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

41.1. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają 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 
zgodnie z art. 58 ustawy PZP. 

41.2. Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub 

pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności 
jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik. Dokument ten musi być zgodny 
z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

41.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa 
oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 
potwierdzające spełniane warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), 

w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.  

41.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć 
oświadczenie (załącznik nr 4a do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane 
wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 

41.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 
22.1. SWZ. 

41.6. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób 
niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione 
charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu. 

42. WYMAGANIA W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA: 

42.1. Definicja „umowy o podwykonawstwo” 
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na 
mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia. 

42.2. Zamawiający żąda aby Wykonawca w treści Formularza Ofertowego stanowiącego 

załącznik do niniejszej SWZ, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza 
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powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm ewentualnych podwykonawców jeżeli są już 

znane. 

42.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

42.4. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt. 42.3:  
1) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, 

które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

zamawiającego lub  
2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub  
3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi. 
42.5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 42.2 i 42.3 oraz pkt. 42.4.1), zamawiający może 

badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP, o ile 

przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy na załączniku nr 3 do SWZ.  

42.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 42.5 SWZ, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 

podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
42.7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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 zamówienia. Przepis art. 

122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.  
42.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
42.9. Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
42.10. Zgodnie ustawą PZP, dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom jest oświadczenie podwykonawcy, 
potwierdzające zapłatę za wykonanie zleconych usług, sporządzone na lub 

wg załącznika nr 9 do SWZ, dowód uznania konta podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z którego będzie wynikać za jaką część jest płatność i nazwa kontraktu. 
Oświadczenie lub dowód uznania będzie wymagane od każdego zatwierdzonego 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców do każdej faktury składanej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, począwszy od drugiej faktury.  

42.11. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów podwykonawstwa zostały 

określone w załączniku nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowne.  
42.12. Kopie umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane 

przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone za zgodność 
z oryginałem. 

43. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW: 

43.1. Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych 
informacji w złożonych oświadczeniach i dokumentach do oferty grozi 

odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk. 
43.2. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

a) Zamawiający informuje, że zgodne z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawiony do korzystania z informacji 
lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 
celu utrzymania ich w poufności. 
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b) Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. 

43.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

44. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 

44.1. Na podstawie ustawy PZP i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 
18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania 
udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2434), Zamawiający 
udostępnia protokół lub załączniki do protokołu w oryginale lub kopii na wniosek.  

44.2. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania 

następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
44.3 Jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania 

albo ich części przy użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub 
niemożliwe: 
1) z przyczyn o charakterze technicznym,  
2) z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,  
3) w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z 

powodu zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy, 
4) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa  

– zamawiający niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, 
zgodnie z wyborem zamawiającego, może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub za 

pośrednictwem posłańca. 
44.4. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.  

45. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZA WYKONANIE UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA 
TAKĄ WARTOŚĆ, ZGODNIE Z ART. 447 UST. 3 USTAWY PZP 

NIE DOTYCZY. 

46. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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:  
 administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW 

w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; 
fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.; 

 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach – e-mail: 
iod@zdw.katowice.pl *; 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NR WD/TP/210707/1 na: 

PRZEBUDOWĘ DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 

W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI – DOKOŃCZENIE ZADANIA, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp; 

 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 Obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich 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; 
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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 Osoba, której dane dotyczą posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

swoich 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, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
 Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

− 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 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 lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
***

Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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