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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2

Formularze dotyczące Oferty:

Rozdział 3

Formularz

2.1. Oferta

Formularz

2.2. „Kryteria pozacenowe”

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu / wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Formularz 3.1.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD)
przygotowany
wstępnie
przez
Zamawiającego
dla
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
niniejszej SIWZ.

Formularz 3.2.

Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.

Formularz 3.3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Formularz 3.4.

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego - wzór

Tom II

WARUNKI UMOWY

Rozdział 1

Projekt Umowy

Rozdział 2

Gwarancja Jakości

Rozdział 3

Gwarancja należytego wykonania umowy i należytego wykonania
zobowiązań z rękojmi

Tom III:

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY wraz z załącznikami,
dostępny
na
serwerze
Starostwa
Powiatowego
w
Piszu
(http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145)

Tom IV:

WYKAZ PŁATNOŚCI
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
Prowadzący postępowanie:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
telefon: (48) (87) 423 28 07
faks: (48) (87) 423 24 22
e-mail: parkwaypzd@hot.pl

adres strony internetowej: www.pzd.pisz.pl
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa
się
przy
użyciu
Platformy
zakupowej
https://pzdpisz.ezamawiajacy.pl/ (dalej: Platforma). Ilekroć w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych
mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę.
2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
(numerem referencyjnym): PZD.3210.13.2020
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych1 zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych.

5.
5.1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn
od km 0+000 do km 11+200
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych i wykonaniu robót
budowlanych w zakresie rozbudowy drogi powiatowej klasy G (zmiana klasy drogi
z Z – zbiorcze na G – główne) o przekroju jednojezdniowym do kategorii ruchu
KR4 (115 kN/oś).
Etap projektowania:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami
określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym wraz ze wszystkimi

1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
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-

opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej
dokumentacji;
uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych
do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową w tym uzyskanie
ostatecznej decyzji ZRID.

Etap realizacji robót:
- wykonanie
robót
budowlanych
na
podstawie
zatwierdzonej
przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy;
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej;
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowe przedmioty:
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 - Badania gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233162-2 - Budowa ścieżek rowerowych
45233161-5 - Budowa ścieżek pieszych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna
Specyfikacja Istotnych
lub „Specyfikacją”.

Warunków

Zamówienia

zwana

jest

dalej

„SIWZ”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
Prawo budowlane2, ustawie Kodeks cywilny3
i ustawie Prawo zamówień
publicznych4.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót
budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno
-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w
budownictwie.
5.2.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SIWZ

2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
4
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
3
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5.4.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

5.5.

PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA
a)

b)
c)
d)

e)
6.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.:
Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać, zastrzeżone przez
Zamawiającego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, do osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowe części zamówienia tj.: nawierzchnię
bitumiczną, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek bitumicznych
oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego
(wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług.
Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt.
a) jako kluczowych) części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia
(niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.
W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego
wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na
zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie
II SIWZ – Warunki Umowy.

TERMIN REALIZACJI ROBÓT
Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie do
dnia 31 grudnia 2022 roku.
(Termin realizacji jest jednym z kryteriów wyboru oferty. Wykonawca może
zaoferować skrócenie terminu realizacji zamówienia. Maksymalne skrócenie
terminu realizacji uwzględnione do oceny ofert: 2 miesiące).
Minimalny termin realizacji do dnia 31 października 2022 roku (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium
oceny ofert tj. „Termin realizacji Umowy".

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

działalności

„Nie dotyczy”
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Wykonawca musi wykazać:
a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych
kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 mln PLN,

lub

zdolności

b) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 5 mln PLN.
Uwaga:
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg
średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnianie warunków w pkt 7.2.2) Wykonawcy wykazują łącznie.
3)

zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o
klasie drogi lub ulicy min. G i kategorii ruchu min. KR4, o łącznej wartości
robót co najmniej 15 mln PLN netto,
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze
zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co
najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których
nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)
b) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi
mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy

wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących
budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic
klasy min. G i kategorii ruchu min. KR4 o łącznej wartości robót co najmniej
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15 mln PLN netto, każde na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 5 km lub
Inżyniera Kontraktu.
Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC),
końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Główny Projektant Drogowy

wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 6 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących
opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu
budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G i kategorii
ruchu min. KR4, o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 5 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta Drogowego lub
Projektanta Drogowego.
Jako opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do
wystawienia końcowego Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub
równoważnego dokumentu.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej
niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 470 ze
zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w
walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg
średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację zadania/zadań
wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy"
7.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228);
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2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)

jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a)
b)
c)
d)

Zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–
4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;

5)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.

8.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2
IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

8.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU

9.1.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

ofert
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9.2.

a)

nie podlega wykluczeniu;

b)

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 IDW (w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej
„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać
Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12 IDW.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla
przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie
ESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu
zamieszczenia niniejszej SIWZ.
W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć
się do wypełnienia sekcji , w takim przypadku wykonawca nie wypełnia
żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ,
znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na
stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia.
Zamawiający zastrzega5, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu
„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”
Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:


przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu
karnego;



przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art.
218 – 221 Kodeksu karnego;



przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2012 r. poz. 769).

W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o
których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp Wykonawca składa
oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu
„Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi”.
9.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

5

Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single
Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
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Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
9.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.

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

9.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

9.7.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca
następujących oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązany

W celu potwierdzenia
w postępowaniu:

Wykonawcę

1)

spełniania

przez

jest

do

warunków

złożenia
udziału

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
b) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
d) wykazu 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)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
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b)
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Odpis, o którym mowa w pkt 9.7.2.d IDW powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
9.8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1 lit. a)-b) IDW,
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

9.9.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o
których mowa w pkt 9.7.1 IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

9.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2:
1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
6

Per analogiam do § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.10.1 i 9.10.2 lit. b IDW, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa 9.10.2 lit. a IDW, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w 9.10 IDW, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW stosuje się.
9.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2 lit. a)
IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.10.1 IDW, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW zdanie pierwsze stosuje się.
9.14.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

9.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
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10.1. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt
8.2 IDW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1 IDW

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.
Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych
zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
powinny
mieć
formę
dokumentu
elektronicznego,
podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.
1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt
12 IDW.
10.8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2 IDW oraz właściwych dokumentów
wskazanych w pkt 9.7.1 IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.
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10.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 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:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
10.10.Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

11.

a)

jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o
ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b)

nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji
wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.

c)

jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 8.2 IDW , natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2 IDW.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3 IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o
których mowa w pkt 9.7, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1 składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW,
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 składa każdy z nich.
12.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

FORMALNE

DOTYCZĄCE
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12.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem:
https://pzdpisz.ezamawiajacy.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
12.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu
Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
12.3. Zamawiający wyznacza Pana Krzysztofa Zadrogę
Wykonawcami:
tel. (48) (87) 423 28 07, (48) 516 187 245,
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

do

kontaktowania

się

z

12.4. Instrukcja korzystania z Platformy:


Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
Powiatowego
Zarządu
Dróg
w
Piszu;
https://pzdpisz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.



Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje
adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z
obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.



Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z
tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację
w
procesie
złożenia
Oferty
w
postaci
elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.



Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.

12.5. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia
i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, jako:


dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,



dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy
będzie wymagany oddzielny plik z podpisem, w związku z tym Wykonawca
będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z
podpisem.

12.6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej
tj.:
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stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;



komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
RAM, Procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7,
Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;



zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w
najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;



włączona obsługa JavaScript;



zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
„pdf”.

12.7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne
formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,
svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.
12.8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:


Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny
jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
po upływie terminu otwarcia ofert;



Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu.

12.9. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie
zakupowej w sekcji „Dokumenty zamówienia”. Pobranie dokumentu następuje
po zaznaczeniu checkboxa przy wybrany załączniku i wciśnięciu polecenia
„Pobierz”. Przy zaznaczeniu wielu dokumentów pliki zostaną spakowane do
formatu zip.
12.10. Ofertę i JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12.11.Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2 IDW sporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12.12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1282), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy
i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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12.13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
12.15. Ofertę, JEDZ, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2 IDW, dokumenty
i oświadczenia należy wczytać w zakładce „OFERTY” na Platformie zakupowej,
według Instrukcji korzystania z Platformy zakupowej.
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy zakupowej.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż
skróci to czas udzielania wyjaśnień.
13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2 lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej.
13.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego
oświadczenia Zamawiającego.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
13.10. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców przed
składaniem ofert.
14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
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14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione
dokumenty:
1)

Wykaz płatności (Tom IV SIWZ);

2)

Formularz „Kryteria pozacenowe”
Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty

14.6. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy
zkupowej:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty
Zamówienia wymagane postanowieniami pkt 9.2, 10.7 i 11.3 IDW,
2) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2 IDW,
w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznego
poświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem pełnomocnictwa
udzielonego
w
formie
pisemnej,
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym przez notariusza;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznego poświadczenia
zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem pełnomocnictwa udzielonego w
formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba, że prawo do podpisania oferty lub oświadczeń lub dokumentów
wynika z dokumentów, które Zamawiający posiada lub może uzyskać, w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne7, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; W przypadku,
gdy prawo do podpisania oferty lub umocowania do wystawienia pełnomocnictwa wynika
z innych dokumentów, które nie są dostępne w bezpłatnych ogólnodostępnych bazach
danych, o których mowa powyżej, Zamawiający wymaga, aby dokumenty te zostały
złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej lub elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w postaci
elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 16.3 IDW.
14.7. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy
7

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)
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14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
14.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 8, które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie zakupowej w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”.
14.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy
zakupowej może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.
Wykonawca za pośrednictwem Platformy zakupowej może samodzielnie usunąć
wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).
14.12 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Wykaz Płatności
(tabele elementów zryczałtowanych) sporządzony na formularzu stanowiącym
integralną część SIWZ - Tom IV.
15.2. Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić Opis Sposobu Obliczenia Ceny
zawarty w Tomie IV SIWZ – Wykaz Płatności.
15.3. Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić w Wykazie Płatności
wszystkie podane tam i opisane pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzać zmian do Wykazu Płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości
wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów
rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po
poprawieniu omyłki zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.
15.4. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem
VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
15.6. Ceny ryczałtowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji opisanej w Warunkach Umowy.
15.7. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
15.8. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których
mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu
przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w Wykazie Płatności, Wykonawca
powinien ująć w cenach pozycji opisanych w Wykazie Płatności.
15.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
8

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
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towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 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.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w
zależności od wyboru Wykonawcy.
16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres
związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze
obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy
wskazać:
„Powiat Piski – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie
roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż
wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem
polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów
prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na rachunek bankowy Zamawiającego:
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz
Nr 70 9364 0000 2002 0840 7115 0006
(w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania: PZD.3210.13.2020),
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 14 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub
gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
16.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
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17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej w
terminie do dnia 10.12.2020 r. do godz. 10:00
17.2. Wykonawca składa ofertę na Platformie zakupowej w następujący sposób:
1) W zakładce „OFERTY” dodaje załączniki określone w pkt 14.5 i 14.6 IDW
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj
dokument”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz
opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wykonawca załączając dokument
oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa”
lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie
„Złóż ofertę".
2) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta
złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”. O
terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany, jeśli Wykonawca
zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie
„usuń". Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W
tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać
polecenie „wycofaj ofertę”.
17.3. Po upływie terminu określonego w pkt 17.1 IDW złożenie oferty na Platformie
nie będzie możliwe.
17.4. Otwarcie ofert nastąpi
pośrednictwem Platformy.

w

dniu

10.12.2020

r.

o

godz.

10:30

za

17.3. Otwarcie ofert jest na Platformie dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce
„Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać
będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
18.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy
jedynie
Wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
jako
najkorzystniejsza.
18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena
– 60 % =
Kryteria pozacenowe – 40 % =
19.1.1.

60 pkt
40 pkt

Kryterium „Cena” (C):

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według
wzoru:
C=
gdzie:

19.1.2.

C min
Co

x 60 pkt

C

min

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C

o

– cena brutto badanej oferty (zł)

Kryterium „Kryteria pozacenowe” (K):

19.1.2.1. W ramach kryterium „Kryteria pozacenowe” punkty zostaną przyznane w skali
punktowej od 0 do 40 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz
„Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2).
Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z tego formularza wymagane jest
podpisanie dokumentu. Niezłożenie Formularza
„Kryteria pozacenowe”
skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w kryterium „Kryteria
pozacenowe”.
19.1.2.2. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów:
1)
Okres gwarancji jakości (G) /roboty budowlane
oznakowania poziomego/– maksymalna liczba punktów – 30;

z

wyłączeniem

Podkryterium „Okresu gwarancji jakości” będzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2)
okresu gwarancji.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości dopuszczony przez Zamawiającego:
G min = 5 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości przyjęty do oceny ofert przez
Zamawiającego:
G max = 7 lat od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości: 5 lat lub 6 lat lub 7 lat.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 7 lat, to do oceny
takiej oferty zostanie przyjęty okres 7 lat i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z
Wykonawcą.
Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji jakości lub będzie krótszy niż
5 lat – zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
Ilość punktów w tym podkryterium zostanie naliczona następująco:
a) za udzielenie gwarancji na 5 lat Wykonawca otrzyma 0 pkt albo
b) za udzielenie gwarancji na 6 lat Wykonawca otrzyma 15 pkt albo
c) za udzielenie gwarancji na 7 lat Wykonawca otrzyma 30 pkt.
2)

Termin realizacji Umowy (T) – maksymalna liczba punktów – 10;
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Podkryterium „Termin realizacji Umowy” będzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Kryteria pozacenowe” (Formularz
2.2) okresu o jaki skróci termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o
następujące okresy: 1 miesiąc lub 2 miesiące.
Ilość punktów w tym podkryterium zostanie naliczona następująco:
a) za skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc Wykonawca otrzyma 5 pkt albo
b) za skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące Wykonawca otrzyma 10 pkt albo
c) za niewykazanie skrócenia terminu realizacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
19.1.2.3 Oferta zawarta w Formularzu „Kryteria pozacenowe” stanowić będzie integralną
część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania
Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany proponowanymi
rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zamówienia
zgodnie z zaoferowanym zakresem.
19.1.2.4 Łączna uzyskana liczba punktów w podkryterium „Kryteria pozacenowe”
stanowić będzie sumę przyznanych punktów w ramach poszczególnych
podkryteriów wymienionych w pkt 19.1.2.2 powyżej (K = G + T).
19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+K
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
K - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Kryteria
pozacenowe”
19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o
której mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których
dowody
przedstawione
przez
Wykonawcę,
Zamawiający
uznał
za
niewystarczające.
19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW,
na stronie internetowej.
20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
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podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie
w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: Powiat Piski –
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.
21.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie
przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

zabezpieczenia

w

formach

21.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (na rachunek bankowy
Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz Nr
70 9364 0000 2002 0840 7115 0006) Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
21.4. Dokument
gwarancji
(bankowej
lub
ubezpieczeniowej)
musi
zawierać
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.
21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Wykonawca może skorzystać z
udostępnionych wzorów projektu dokumentu gwarancji znajdujących się w
Rozdziale 3, Tom II WARUNKI UMOWY.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie skorzysta ze wzorca gwarancji, przed
podpisaniem
umowy
zobowiązany
będzie
przedstawić
do
akceptacji
Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji. Zaleca się, aby gwarancja zawierała
poniższe postanowienia:


Gwarant nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia
Beneficjentowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego,
pisemnego żądania zapłaty powołującego się na numer Gwarancji każdej kwoty
lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości (suma gwarancyjna);



Gwarant nie może badać dokumentów związanych z Umową, stanu faktycznego
lub prawnego związanego z Umową lub dotyczącego stosunku zobowiązaniowego
wynikającego z Umowy, w tym związanego z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy lub związanego z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi za wady. Powyższe nie pozbawia
Gwaranta uprawnienia do badania pod względem formalnym wymogów
wynikających z Gwarancji.



Beneficjent ma prawo przekazać żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący
sposób:
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres
Gwaranta wskazany w Gwarancji, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty
zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnione. Bank prowadzący rachunek
Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji, przekaże Gwarantowi w imieniu i na
rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty: bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo
przesyłką kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez przesłanie
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kluczowanego komunikatu SWIFT wysłanego przez bank Beneficjenta na adres
SWIFT …….. W przypadku przesłania żądania w formie kluczowanego komunikatu
przekazanego za pośrednictwem systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien
dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że jest w posiadaniu oryginału żądania
zapłaty Beneficjenta oraz że przesłany komunikat dokładnie oddaje treść żądania
zapłaty, a oryginał żądania zapłaty zostanie niezwłocznie doręczony Gwarantowi.
Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony Gwarantowi po upływie terminu
ważności Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału żądania zapłaty przed
upływem terminu zapłaty z żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z obowiązku
płatności.
Do żądania zapłaty bank Beneficjenta przekaże Gwarantowi dołączone przez
Beneficjenta odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość
reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w
jego imieniu oświadczeń woli;
albo
bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta
wskazany w Gwarancji, w terminie ważności Gwarancji, przy czym podpisy osób
uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta w tym zakresie, zostaną potwierdzone
przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent dołączy
odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób
uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu
oświadczeń woli.


Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z Gwarancji przypada na sobotę,
dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi
działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego
dnia, w którym Gwarant prowadzi działalność operacyjną.



Żadna zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą
zostać przeprowadzone na podstawie Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach
umownych jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą,
nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji i Gwarant
rezygnuje z konieczności powiadamiania o takiej zmianie lub uzupełnieniu



Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na
rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta.



Gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega.



Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta (ul.
Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz).

21.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Tomie II.
21.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
21.9. Wypłata, o której mowa w pkt. 21.8 IDW, następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
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21.10. Zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu wymagań określonych w
ust. 4-6, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez
potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
22.3. Odwołanie powinno wskazywać
czynność
lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający m ógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1 i 22.5.2 IDW
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po
stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

wniesieniu

odwołania,

określają
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22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe 9 jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
23.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

23.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, tel. (87) 423
28 07, e-mail:parkwaypzd@hot.pl.
23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.
23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
23.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo
zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
23.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
23.6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
23.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

9



dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z
prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;



sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na
warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. Wystąpienie z
żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu;



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)
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23.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować
może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

28

Rozdział 2
Formularze dotyczące Oferty
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Formularz 2.1.
OFERTA

Do
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do
km 11+200”
Znak postępowania: PZD.3210.13.2020
MY NIŻEJ PODPISANI
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY,

że

zapoznaliśmy

się

ze

Specyfikacją

Istotnych

Warunków

Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
_________________________ zł
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności
4. INFORMUJEMY, że
10

10

:

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,
tj. w przypadku:




wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): ____________________________________________.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.

5. ZAMIERZAMY11 powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
_____________________________________________________________________
ZAMIERZAMY
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
następującym
podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).
_____________________________________________________________________
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wynikającym z pkt 6
IDW, skróconym o okres wskazany w Formularzu 2.2 „Kryteria pozacenowe” (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
7.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej Gwarancji Jakości, na warunkach
zawartych w Tomie II Warunki Umowy, Rozdział 2 – Gwarancja Jakości (…) z
uwzględnieniem okresu wskazanego w Formularzu 2.2. „Kryteria pozacenowe”.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w
formie ___________________________________________________
Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr
_________________________________________________
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie
nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Warunkami Umowy, określonymi w SIWZ
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO12 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w

Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II Sekcja C i D .
rozporządzenie 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).
11

12
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niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w
ramach zamówienia13.
13. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
Firma:______________________________________________________________
Imię i nazwisko:______________________________________________________
adres_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
tel. _______________ e-mail: ________________________
14. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie
złożone oświadczenia i dokumenty itp.):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

13

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Formularz 2.2.

FORMULARZ
„KRYTERIA POZACENOWE”
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonym na:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do
km 11+200"
oświadczamy, że:
Kryteria Pozacenowe
Maksymalna liczba punktów w ramach Kryteriów Pozacenowych – 40 punktów.
Podkryterium
Okres Gwarancji /roboty budowlane z
(maksymalna liczba punktów – 30)
Biorąc pod uwagę opis podkryterium zawarty
w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ, deklaruję
udzielenie Gwarancji Jakości na następujący
okres czasu:

wyłączeniem

oznakowania

poziomego/

Deklaracja Wykonawcy (należy wskazać)
a) udzielenie gwarancji na 5 lat
albo
b) udzielenie gwarancji na 6 lat
albo
c) udzielenie gwarancji na 7 lat

………………………………….
Podkryterium
Termin realizacji Umowy (maksymalna liczba punktów – 10)
Biorąc pod uwagę opis podkryterium zawarty
Deklaracja Wykonawcy (należy wskazać):
w pkt 19 IDW – Tom I SIWZ, deklaruję skrócenie a) skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc
terminu realizacji o:
albo
b) skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące
albo
c) brak skrócenia terminu realizacji.

……………………………..

_____________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania

Formularz 3.1.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD)
przygotowany
wstępnie
przez
Zamawiającego
dla
przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
niniejszej SIWZ.

Formularz 3.2.

Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia

Formularz 3.3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
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Formularz 3.2
PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów, którego
Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamiast niniejszego Formularza Zobowiązania można przedstawić inne dokumenty określające:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia

W imieniu

______________________________________
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia p.n.:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do
km 11+200”
do dyspozycji Wykonawcy
_______________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i
doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 7.2.2) ppkt 1) i 2)
i 7.2.3) litera a) i b) IDW, przez udostępniane zasoby)

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b)

sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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c)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie
następujący:

……………………………………………………………………………………..……………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)

zrealizuję nw. roboty, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do
warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, na których polega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………..……………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_______________ dnia __ __ 20__ roku
________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
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Formularz 3.3.
Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do
km 11+200”
w imieniu Wykonawcy:
_____________________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że:
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu;
* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy
Pzp,
co
następujący
Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy
złożył/złożyli ofertę/oferty w niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W
załączeniu
przekazuję
następujące
dokumenty/informacje
potwierdzające,
że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej
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Formularz 3.4.
Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
(Nazwa Wykonawców/ Nazwy Wykonawców)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn
od km 0+000 do km 11+200”

nr postępowania: PZD.3210.13.2020
wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) d) IDW:
Informacje potwierdzające spełnianie wymagań

Poz.

Funkcja

1

2

Wymagania dla
danej funkcji

3

1.

Kierownik
Budowy

Zgodnie z
pkt.7.2.3 b) 1)
SIWZ

2.

Główny
Projektant
Drogowy

Zgodnie z
pkt.7.2.3 b) 2)
SIWZ

Nazwisko
i imię

4

__________________ dnia _____________________

Opis zadania/
zadań

5

Pełniona
funkcja

6

Okres pełnienia funkcji
na danym stanowisku /
stanowiskach przy
realizacji wskazanych
zadań
początek
koniec
dzień/
dzień/
miesiąc/rok
miesiąc/rok

7

8

Branża drogowa

Podstawa
dysponowania*

Branża mostowa

Klasa
Drogi

Ilość
jezdni

Wartość robót
netto (PLN)

Klasa
obciążenia
obiektu

Długość
całkowita
obiektu

9

10

11

12

13

14

______________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:
* Należy wskazać czy Wykonawca dysponuje osobą bezpośrednio czy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
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