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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Nr spr. WZP.271.7.2021 
 
 
 

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. poniżej kwoty 5.350.000,00 euro 

 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Błonia 
 

adres:      ul. Rynek 6,  05-870 Błonie 
 

telefon:   22 725-30-04                                               telefaks:  22 725-30-67 
 

NIP:         118-17-88-623                                             REGON: 013 271 230 
 

e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl         http://www.blonie.pl     
 

 

Godziny urzędowania:  poniedziałek       1000- 1800 

wtorek – piątek    800- 1600 

 
II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: 

 

http://www.bip.blonie.pl   w zakładce  „PRZETARGI” 

tj.:  https://www.bip.blonie.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-251 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości 
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 11 września 2019 r.  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji: 
 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę                     
bez przeprowadzenia negocjacji. 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Remont drogi gminnej ulicy Piaskowej w miejscowości Błonie 
 

2. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Długość drogi remontowanej 730 m, szerokość drogi 4,5 m (zgodnie z załącznikiem graficznym). 
2) Oczyszczenie nawierzchni drogowej. Wszelkie odpady pochodzące z czyszczenia nawierzchni 

drogowej lub inne zanieczyszczenia, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

http://www.blonie.pl/
http://www.bip.blonie.pl/
https://www.bip.blonie.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-251
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3) Przygotowanie istniejącej nawierzchni pod nową warstwę konstrukcyjną, miejscowe 
uzupełnienie istniejących ubytków frezem asfaltowym. 

4) Zebranie istniejących poboczy do szerokości 0,5 m. 
5) Regulacja urządzeń sieci wod – kan., w ilości około 10 szt. (obowiązkowe uzgodnienie z zarządcą 

sieci MPWiK w Błoniu). 
6) Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją szybkorozpadową na całej powierzchni 3285 m2, 

w ilości 0,5 kg/m2. 
7) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna (AC11S 50/70 dla KR-2), o 

grubości 6 cm po zagęszczeniu, o łącznej powierzchni 3285 m2 .  
8) Pobocza z kruszywa drogowego frakcji 0-16 mm, o grubości 10 cm po zagęszczeniu, 

(obustronne utwardzenie pobocza o szerokości 0,5 m). 
9) Regulacja wysokościowa zjazdów poprzez uzupełnienie różnicy poziomów kruszywem 

drogowym lub frezem asfaltowym. 
10) Słupki do znaków drogowych o średnicy 70 mm, w ilości 4 szt. 
11) Przymocowanie do gotowych słupów tarczy nowych znaków drogowych z blachy ocynkowanej, 

średnich typ A-5 i A-7 folia odblaskowa co najmniej II typu, w ilości 4 szt. 
12) Prace porządkowe. 

 
UWAGA : 
a) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu 

drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie 
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu sporządzonej przez Wykonawcę na czas trwania 
realizacji Zamówienia.   

b) Wykonawca w trakcie budowy ma obowiązek zapewnienia mieszkańcom oraz służbom miejskim 
dojazd do każdej posesji wzdłuż przebudowywanej drogi. 

c) Zgodnie z rozdz. XXXI. SWZ Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem na którym odbędą się 
roboty budowlane - odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz dokonanie w razie konieczności 
odpowiednich uzupełniających pomiarów do przygotowania oferty. 

 
Warunki i wymagania dotyczące realizacji robót: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość materiałów użytych do 

realizacji zamówienia przez siebie i Podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko 
takie materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono 
zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i 
dokumentami technicznymi lub, które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

- Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 
- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp oraz zabezpieczenie 

miejsca prowadzenia robót. 
- Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia: nazwy własne, marki 

urządzeń lub wyroby nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do 
zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych co 
najmniej identycznych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały - nazwa własna urządzenia, numer 
katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, 
wygląd oraz wymagania techniczne. Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, 
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aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający 
nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w 
tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - „lub równoważny”. 
 

Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, muszą być co najmniej: 
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby), 
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej, 
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości 
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności). 
Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie jest równoważne, 
przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność. 
 

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące 
warunki: 
- wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
- na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia 
dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane. 
 
3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
4. Wymogi, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga aby zrealizowane roboty, jako                
zamówienie przeznaczone do użytku osób fizycznych, spełniały wymagania w zakresie                  
dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 
 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
 

- do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy: 

 

Postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 SWZ. 
 
 

VIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
 e-mail: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl. 

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,  
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
file:///C:/C:/Users/Agnieszka/Desktop/Pd/zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
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opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

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

6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
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. poz. 2452). 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl. Korespondencja przesyłana w ten 
sposób nie może być szyfrowana. We wszelakiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniu Zmawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy nadanym przez 
Zamawiającego tj. WZP.271.7.2021. 

8. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania oraz wpisując 
ID postępowania. 

 
 
 

IX. 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: 

 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 
X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami: 
 

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
przedmiotu zamówienia z ramienia Wydziału Zamówień Publicznych są: 

    – Iwona Kopczyńska, Agnieszka Kopij  (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej) 
     email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67, 
     tel. (22) 725-30-04 wew. 180.   

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą 
środków elektronicznych (email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl). 
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań za pomocą środków elektronicznych również w wersji 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

3. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty. 

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
pkt 3 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

file:///C:/C:/Users/Agnieszka/Desktop/Pd/zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
file:///C:/C:/Users/Agnieszka/Desktop/Pd/zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
file:///C:/C:/Users/Agnieszka/Desktop/Pd/zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
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7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
XI. Termin związania ofertą: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.09.2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.  
 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
 

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

2. 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). Opatrzenie właściwym podpisem oferty 
(lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 
W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę.  
Szczegółowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzędu Zamówień Publicznych: „Jak 
należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej”: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-
postaci-elektronicznej.pdf 
Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA. W przeciwnym razie 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie nieprawidłowo opisanego pliku z 
formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia ofert. 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków  komunikacji elektronicznej,  
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik   

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf


Specyfikacja Warunków Zamówienia – nr sprawy: WZP.271.7.2021     6 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

 

6. NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ: 
 

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.  
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

6.1. Wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ; 
6.2.  Dowód wniesienia wadium. 
6.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego - Załącznik nr 2 do SWZ. 

(W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa wyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w 
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby. 
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy/ów niebędącym/ch podmiotem udostępniającym 
zasoby, o którym/ch wiadomo na etapie składania oferty, Zamawiający wymaga złożenia przez 
Podwykonawcę/ów wyżej wskazanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 3 do SWZ. 

6.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez 
przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych. (jeżeli dotyczy) 

6.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy) 

6.7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 
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6.8. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 oraz art 118 ust. 3 Pzp. W celu 
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą; 

6.9. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności 
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie 
informacje). 

 
XIII. Sposób oraz termin składania ofert: 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2021 r. 
do godz. 13:00 

 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

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

 
XIV. Termin otwarcia ofert: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2021 r., o godzinie 15:00 
 

2. Zgodnie z art. 222 ust. 1 - otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 
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4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
XV. Podstawy wykluczenia: 
 

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z 
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w 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; 
 

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 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 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; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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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, chyba że wykażą, 
że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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 sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

 
XVI. Sposób obliczenia ceny: 
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto, z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT), z wyszczególnieniem stawki od towarów i usług (VAT). 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą 
niż dwa miejsca po przecinku. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i winna obejmować 
pełny zakres robót określony w SWZ oraz zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
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Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 
ziszczą się  ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp w związku 
z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, określa wzór umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 
7. Oferta złożona przez Wykonawcę, 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 taką 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 wskazuje ich wartość bez kwoty podatku 
– tj. kwotę netto. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 
 
 

         -  cena ofertowa brutto - waga 60 % 

         -  okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  - waga 40 % 
 
 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z podanymi wyżej kryteriami z pośród ofert 
zakwalifikowanych do oceny, wg wzorów: 

 

C – cena - waga:   60 % - max. ilość pkt 60,00 
 

                                    cena min. 
       C  =             -----------------------------    x  60 pkt     max. ilość pkt 60,00 

                            cena ocenianej oferty 

 
G – okres udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - waga:  40 % - max. ilość pkt 40,00    
 

                     okres udzielonej gwarancji i rękojmi (min. 36 m-cy) 
    G  =         ----------------------------------------------------------------       x 40 pkt      max. ilość pkt 40,00 

                      najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi 
 
 

UWAGA! 
a) Wykonawca winien w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) określić ilość miesięcy 

       w czasie których zapewni gwarancję i rękojmię 

b) Minimalny okres bezpłatnej gwarancji i rękojmi wynosi -  36 m-cy. 
     Maksymalny okres gwarancji wynosi – 60 m-ce. 
c) W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 m-ce, Zamawiający 

przyjmie do oceny okres gwarancji 60 m-ce. 
 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: 
 

 C+G = Liczba punktów 
 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów bądź oświadczeń. 
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień bądź dokumentów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów. 
7. W sytuacji w której Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, 
zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen  
wyższych niż zaoferowane w uprzedni złożonych ofertach. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, 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 zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia                            
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od podpisania umowy złożyć Zamawiającemu 
opłaconą polisę OC od skutków prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. 

8. W ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
kierownika, które są wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót tj. oświadczenie o objęciu 
obowiązków, kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami, kopia aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów. 

9. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 
albo unieważnić postępowanie. 

 

XIX. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: 
 

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. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
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2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
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. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
Ochrony Prawnej” (ar. 505-590 ) ustawy Pzp. 
 

XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje: 
 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XXI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub  
zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
 

1.4.1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 

co najmniej dwie roboty polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie 
dróg o nawierzchni bitumicznej, w zakresie układania nowych warstw bitumicznych, 
o powierzchni min. 1.000 m² każda. 

 

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 
dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 
PLN). 

 

Uwaga: 
Zasobu wiedzy i doświadczenia nie można łączyć. Przynajmniej jeden ze wspólnie ubiegają-
cych się Wykonawców musi spełnić w całości warunek wymieniony w pkt 1.4.1. W przypadku 
korzystania z zasobów Podwykonawców lub podmiotów trzecich warunek ten spełnia w cało-
ści Wykonawca lub Podwykonawca lub podmiot trzeci. 
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1.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wy-
konawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robo-
tami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw-
nień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także za-
kresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami tj: 

 

- kierownik budowy specjalność drogowa, posiadający uprawnienia budowlane do 
nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 
równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu (kierowaniu) robotami branży 
drogowej przy budowie lub przebudowie dróg, licząc od dnia uzyskania uprawnień oraz 
aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UWAGA: 
Dla osób odpowiedzialnych za kierowaniem robotami budowlanymi Zamawiający 
dopuszcza ważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymienionym wyżej 
uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), oraz rozporządzeniem Mi-
nistra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodo-
wego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 
r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 
1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). 
 

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres 
robót, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić zakres robót, o którym mowa powyżej. 

3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 
realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy 
Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego 
zakresu robót. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w 
zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu robót oraz przedstawienia stosownych 
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez 
Wykonawcę faktur. 

4. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u 
podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt. 1.4.1. niniejszego 
rozdziału), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem 
wykorzystania zasobów tych podmiotów jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji 
zamówienia np. zatrudnienia tych podmiotów do realizacji zamówienia jako Podwykonawców lub 
udział w konsorcjum. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinztgq3ti
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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. 

 
XXII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw wykluczenia: 
 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 6 ustawy Pzp dotyczącego podstaw 
wykluczenia z postępowania; 

1.2. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp; 

1.3. 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; 

1.4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych 
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 1.3. dotyczy 
robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.   

3. W przypadku wskazania przez w Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 

lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, pod określonymi 
adresatami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język Polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) 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; 
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2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

 
XXIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XXIV. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

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 wybory jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 
części: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XXV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,                

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: 
 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320). 

2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 
dotyczącą osób wykonujących bezpośrednio na budowie roboty budowlane tj. pracownicy 
fizyczni oraz pracownicy niższego szczebla technicznego odpowiedzialni za organizację i 
realizowanie robót budowlanych. Wymagania te nie dotyczą kierownika budowy oraz osób 
świadczących usługi na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy 
własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i ziemnych 
i dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych itp. oraz gdy Wykonawca, 
Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

3. Sposób weryfikacji zatrudnienia, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 
przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ. 

 
 
 

XXVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli 
Zamawiający przewiduje takie wymagania: 
 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 
96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
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XXVIII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, 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. 

 
XXIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium: 
 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN 

(słownie: trzy tysiące złotych). 
 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp: 
1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) 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 
2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
 

Bank PKO BP S.A. V O/Warszawa 

nr rachunku: 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743 
 

Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 
5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem 
terminu składania ofert). 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
7. Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji zawierający 
informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem wadium w 
prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia nr sprawy: WZP.271.7.2021, którego 
przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ulicy Piaskowej w miejscowości Błonie, ważnego przez 
okres związania ofertą określony w SWZ oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do 
nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium, w 
przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 
zwraca wadium Wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
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2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku 

prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio 
do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art.128 ust. 1, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 
XXX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp 
 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, tzn. polegających na możliwości 
zwiększenia zakresu prac poprzez wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Piaskowej na 
odcinku od ul. Klonowej w stronę północną.  

2. Warunki udzielenia zamówienia: 
- będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 
- roboty zostaną zlecone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy Zamawiający będzie 

posiadał środki finansowe na ich realizację, 
- wycena ww. robót zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla 

takich samych lub podobnych robót, 
- wycena robót każdorazowo zostanie przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej 

korekty. 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – nr sprawy: WZP.271.7.2021     18 

XXXI. Informacje dotyczące przeprowadzania 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: 

 

1. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem na którym odbędą się roboty budowlane - 
odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę oraz dokonanie w razie konieczności odpowiednich 
uzupełniających pomiarów do przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej zostanie 
wyznaczony przez Zamawiającego po otrzymaniu wniosków Wykonawców o wyznaczenie 
wizji lokalnej. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna nie stanowi wiążącego 
elementu SWZ w rozumieniu art. 131 ust 2 ustawy Pzp. Koszt dokonania wizji lokalnej 
ponosi Wykonawca. 

2. Odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.  

3. W niniejszym postępowaniu powyższe nie stanowi przesłanki odrzucenia oferty Wykonawcy, 
o której mowa w  art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. 

 
XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych: 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot: 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 261 ustawy Pzp). 

 
XXXIV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp 
 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 
przez Wykonawcę. 

 

XXXV. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXXVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną: 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 
XXXVII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93: 
 

Zamawiający nie przewiduje wymogu i możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

 
XXXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 

je przewiduje: 



Specyfikacja Warunków Zamówienia – nr sprawy: WZP.271.7.2021     19 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, 
w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Bank PKO BP S.A. V O/Warszawa 

nr rachunku: 95 1020 1055 0000 9302 0024 2743 
 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

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. 

7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 2. niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. 
9. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi 
wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na: Remont drogi gminnej ulicy Piaskowej w miejscowości Błonie, nr sprawy: 
WZP.271.7.2021 oraz bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego (Beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (Zobowiązanego). 
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10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia. 
Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

 
XXXIV. Postanowienia końcowe: 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli 
są już znani. Jeżeli nazwy Podwykonawców nie są znane na etapie składania ofert, należy wpisać 
„nazwy Podwykonawców nie są jeszcze znane”. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, 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, jeżeli są już znani. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych 

4. Uregulowania w zakresie Podwykonawstwa zawarto we wzorze umowy (załącznik Nr 4 do SWZ). 
 
5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku 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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w Błoniu z 
siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu,          ul. 
Rynek 6, 05-870 Błonie, tel. 22 725 30 04, fax. 22 725 30 67, email: ratusz@um.blonie.pl 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie jest Pan Robert Gadzinowski 
iod@um.blonie.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

- 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;   

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

- posiada Pani/Pan: 

mailto:ratusz@um.blonie.pl
mailto:iod@um.blonie.pl
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a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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; 

- 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. 

- Jednocześnie Urząd Miejski w Błoniu przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma 
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
 
 

 
B U R M I S T R Z  

 

/-/ mgr Zenon Reszka 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie składających ofertę, 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny. 
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