
 

KRRII.271.1.16.2022 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Strzyżewice 

Strzyżewice 109,  

23-107 Strzyżewice 

tel., faks: 81 566 60 25,  

e-mail: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl,  

www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl 

  

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

„Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42, oraz 

240/36 – odcinki B i C” 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 

ustawy.  

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:……………………………………………. 

 

 

Strzyżewice, dnia 20 września 2022 roku 

mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl
http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/
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1. Nazwa, adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Gmina Strzyżewice, 

Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice 

tel. 81 566 60 25,  

e-mail: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl 

adres strony internetowej postępowania: 

https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=82066  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=82066    

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710) zwanej dalej „ustawą”. 

 

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

przeprowadzenia negocjacji  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji 

„Przebudowa dróg wewnętrznych w Piotrowicach na działkach nr ewid. 239, 240/42 oraz 

240/36 – odcinki B i C”  

Do wykonania są następujące roboty na odcinkach B i C – wykonanie nowej nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej  o szerokości od 3,5 m do 5 m, wraz z wymianą krawężników i 

dojściami do posesji i regulacją zjazdu.  

Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym 

zamówieniem określone zostały w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących 

załączniki do niniejszej SWZ.  

 

Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną 

i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa 

budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i 

w terminach umownych; 

2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót; 

3) przedłożenie przed podpisaniem umowy kopii uprawnień kierownika budowy w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do 

wyżej wskazanych. 

https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=82066
https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=82066
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4) zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy; 

5) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci; 

6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy; 

7) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie 

prowadzenia przedmiotowych robót; 

8) dbałość o środowisko naturalne, w tym by odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze i 

nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz nie stanowiły zagrożenia dla 

środowiska naturalnego; 

9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

10) naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego – w uzgodnieniu z ich administratorami; 

11) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać 

aktualnej inwentaryzacji na każdym etapie realizacji robót. Zatwierdzone 

inwentaryzacje należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej. 

12) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 

13) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie 

Zamawiającemu gotowości do odbioru 

14) czynny udział w odbiorach. 

15) Wykonawca dostarczy przed odbiorem: 

- uzupełnione dzienniki budowy  

- certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały , 

- kosztorysy powykonawcze 

- inwentaryzacje powykonawcze. 

 

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot 

zamówienia oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi. 

 

Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające 

następującym wymogom: 

 a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT 

lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność 

wyrobu z europejskimi normami i aprobatami. 

 d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 

techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta 

lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 
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Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczeń załączony przedmiar należy traktować 

informacyjnie, Wykonawca winien wycenić cały zakres prac wymieniony w dokumentacji 

przetargowej zasygnalizowany w przedmiarach robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia w związku z tym zaleca się, aby 

wykonawca szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.  

Warunki gwarancyjne 

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji jakości, na 

opisanych poniżej warunkach: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na 

minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu. 

2. Gwarancja jakości musi obejmować zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość 

zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w 

gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz w odbiorze ostatecznym. 

4. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczone jest od daty bezusterkowego 

odbioru przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć w okresie 

gwarancji i rękojmi stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od 

daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. także za roboty 

wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Przedmiar robót został dołączony do SWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić 

jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie 

może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie 

żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał 

przedmiar robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego 

funkcjonowanie.  

W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich 

wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia 

za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania 

zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych 

roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych 

powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia.  

Wymagania dotyczące robót  

1) Wszystkie roboty budowlane winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami 

BHP, P.poż.  

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej 

określającej przedmiot zamówienia, oraz wymogami niniejszej specyfikacji.  

Wymagania dotyczące materiałów  

1) Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz 

dokumentacji projektowej.  
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2) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca 

obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

3) Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów 

należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji.  

Wymagania stawiane Wykonawcy  

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za bieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia.  

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.  

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.  

4) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w 

organizowanych przeglądach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.  

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.  

6) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez 

jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki 

uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 

przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.  

7) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”.  

 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych. 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.  

 

6. Termin wykonania zamówienia.  

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 50 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie, 

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

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia warunek dotyczący 

dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami będącymi 
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przedmiotem zamówienia tj.: Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje 

minimum:  

- 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 

przypadku wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do 

wyżej wskazanych, 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i 

dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SWZ. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że 

realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

4) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

 7. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę / osoby 

uprawnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie. 

Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 

 8. Informacja dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne / konsorcja): 

 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie powinno być załączone do oferty. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w 

formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
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pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 § 2 ustawy 

z dnia 14.02.1991 – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. 

 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, jaką część dostaw wykonają poszczególni wykonawcy. 

3) Oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale 15 SWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienia. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

(nazwa adresata: Urząd Gminy w Strzyżewicach, identyfikator adresata: /b38d7si9kt/skrzynka 

ESP) oraz poczty elektronicznej: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) Pani Justyna Pruś, tel. 81 56 69 605 email inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania. 

 

II. Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 



  8 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków) 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 

II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub 

ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl lub inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres 

email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl
mailto:inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w 

art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 

1) Zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej. 

Sytuacja określona w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie występuje. 

2) Zamawiający nie wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnodostępne. Sytuacja określona w art. 66 ustawy Pzp w prowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia nie występuje. 

3) Zamawiający nie wymaga sporządzenia i przedstawienia oferty przy użyciu narzędzi 

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są 

ogólnodostępne. 

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnieni są następujący pracownicy Urzędu Gminy 

Strzyżewice: 

1) Justyna Pruś, tel. 81 56 69 605, e-mail: inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl 

 

11. Termin związania ofertą 

1) Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 03. 11. 2022 roku. 

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wraz z ofertą 

wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp (załącznik nr 2 do SWZ) składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie z ubiegającym się 

o zamówienie, 

 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów (odpisu lub informacji z 

KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), które Zamawiający może uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

mailto:inwestycje@strzyzewice.lubelskie.pl
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 4) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale 7.8 SWZ – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, 

 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców 

oświadczenie, z którego wynika, rodzaj robót budowlanych jakie wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie elektronicznej 

(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Wykonawca 

może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 1 ustawy o 

niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do SWZ. 

 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny w wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30. 12. 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

5. Oferta powinna być podpisana 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. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 

postaci formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Oferta i dokumenty powinny być zapisane w formacie danych .pdf (zalecany), .doc, .docx, .rtf, 

.xps, .jpeg, .jpg lub .odt. 

 

13. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP do dnia 05. 10. 2022 

r. do godziny 10:00. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego i 

złożyć ofertę musi posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować i złożyć ofertę należy 
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postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika systemu mini portal – ePUAP” dostępną pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

4. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie formularza ofertowego w formacie 

.pdf 

5. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Podpisaną ofertę należy zaszyfrować. 

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na mini portalu, w szczegółach danego postępowania. 

8. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini 

portalu. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP” dostępnej na miniPortalu. 

10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

wycofania złożonej oferty. 

11. Ofertą wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi w 

dziale 12 SWZ. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

 

14. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05. 10. 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice, pok. nr 24. 

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 

1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. w stosunku do kotnego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
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Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

16. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie 

wymagał ich złożenia 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 

środków dowodowych: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

 a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności  do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ), 

 b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, 

 c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie postaw wykluczenia z postępowania, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ), 

 d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 

mowa powyżej w pkt. a, b i c składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, 

 e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, których mowa w pkt. b i c 

dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia z postępowania. 

 f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. b, składa 

się dokument lub dokumenty równoważne wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, a nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

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

wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 

lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym dokumenty 

te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakres 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ). 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17. 02. 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa  w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

3. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy. 

 

17. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 

oraz wszelkie koszty  związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne 

wynikające z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

Wykonawca powinien przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę ofertową na takim poziomie, który będzie 

gwarantował zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie 

rentownym dla wykonawcy. 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy 

stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. 

4. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek 

przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Zamawiający z 

wynagrodzenia brutto wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami 

prawa. 

5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

6. Cena ofertowa i cena jednostkowa powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Wyliczona cena ofertowa brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W ofercie wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenia 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,  
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

10. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) został opracowany przy 

założeniu, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca winien 

odpowiednio zmodyfikować treść formularza w celu przedstawienia informacji, o których mowa 

w ust. 10. 

 

18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować dwa kryteria oceny 

ofert: 

1) „Cena” o wadze 60 pkt. (oferowaną cenę wykonawca poda w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) 

2) „Gwarancja” o wadze 40 pkt. (oferowany czas gwarancji wykonawca poda w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).  

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych. Każda oferta będzie 

oceniana w skali 100,00 pkt., a oceny będą dokonywać członkowie komisji przetargowej stosując 

poniższe zasady: 

1) Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie obliczona na podstawie następującego 

wzoru: 

Anc = Cmin x 60/Cn 

gdzie: 

Anc – ocena punktowa rozpatrywanej oferty w kryterium „cena” 

Cmin – cena najniższa wśród złożonych ofert 

Cn – cena oferty rozpatrywanej 

 

2) Kryterium „Gwarancja” – waga: 40% 

minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy 

Oferta nieodrzucona, zawierająca najdłuższy okres gwarancji jest ofertą najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryterium gwarancji i otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają 

proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych wg wzoru: 

Ang = Gn x 40 / Gmax 

gdzie: Ang - ocena punktowa rozpatrywanej oferty w kryterium „Gwarancja” 

Gmax – najdłuższa gwarancja wśród złożonych ofert 

Gn – gwarancja oferty rozpatrywanej 

 

Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

W przypadku gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym proponowanego okresu 

gwarancji lub poda inny okres niż w przedziale od 36 do 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.  

Liczba punktów przyznanych ofercie badanej stanowi sumę punktów przyznanych w 

kryterium „Cena” (Anc) i punktów przyznanych w kryterium „Gwarancja” (Ang). 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.  
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19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

1) informacje o osobie (imię i nazwisko), która w imieniu wykonawcy będzie podpisywała 

umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy nie będzie wynikało 

z wpisów do odpowiednich rejestrów, również pełnomocnictwo do podpisania umowy, 

2) uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, osoby, która będzie pełniła funkcję 

kierownika budowy tj.: osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania równoważne do 

wyżej wskazanych 

3) uproszczony kosztorys ofertowy 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

5) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem tego terminu, jeżeli z postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 

do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących 

przypadkach: 

Zmiany umowy w zakresie terminów realizacji zadania objętego przedmiotem umowy: 
1) Wystąpienia siły wyższej w rozumieniu niezależnego od stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i 

któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Wyrażenie 

„siła wyższa” oznacza takie działania jak: epidemia, wojna, atak terrorystyczny, stan 

klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, 

wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które 

utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w 

sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy 

zastosowaniu maksymalnej staranności. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą 

rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych. 

2) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. długotrwałe, 

ciągłe opady deszczu lub śniegu, powodujące ze względów technologicznych 

wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych prac stanowiących przedmiot 

zamówienia w okresie dłuższym niż 7 następujących po sobie dni kalendarzowych, 

potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru – przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie 
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Zmiany sposobu spełnienia świadczenia są dopuszczalne w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności: 
1) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych materiałów, urządzeń wynikające z błędów w 

dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy 

założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego 

2) Wystąpienie robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych – potwierdzone stosownymi 

protokołami konieczności, zmiana wynagrodzenia i terminu. 

Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na 

rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 

3) Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy 

4) Zmiana zakresu świadczenia, terminów realizacji umowy, płatności w zakresie ściśle 

związanym ze zmianami przepisów prawa jeżeli nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron 

5) Zmiana terminu wykonania umowy, zmiana ilości płatności jeżeli wystąpią okoliczności, 

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania 

należytej staranności  

6) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają 

wpływ na termin, ilość płatności lub/i należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może 

wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia 

zgody na ich wprowadzenie. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadkach 

określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. 

zm.). 

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
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obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

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

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wnoszenia odwołań  

1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 

2.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

4.  Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 

zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 

postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 

7. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu 

oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 
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3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą 

fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7)   wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 

ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

Do odwołania dołącza się: 

1)  dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2)  dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3)  dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych. 

 

22. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamówienie nie będzie podzielone na części ze względu na charakter robót do wykonania 

oraz przedmiot zamówienia, a także otrzymane dofinansowanie przedmiotowego zadania.  

Dokonanie podziału zamówienia na części i związane z tym wprowadzenie drugiego lub 

kolejnego Wykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) do realizacji przedmiotowego zadania 

mogłoby spowodować dodatkowe koszty dla Zamawiającego zarówno na etapie realizacji 

robót, jak również późniejszego ich użytkowania. Koordynacja prac poszczególnych 

Wykonawców (lub ewentualnych podwykonawców/dalszych podwykonawców) 

wymagałaby większego nadzoru nad ich realizacją ze strony Zamawiającego, co mogło by 

również prowadzić do dłuższego terminu wykonania robót. Współpraca wielu Wykonawców 

(ewentualnie podwykonawców/dalszych podwykonawców) również mogłaby spowodować 

wydłużenie terminu realizacji inwestycji lub nieprzewidziane problemy z koordynacją ich 

pracy.  

 

23. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna 

liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz 
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kryteria lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną 

udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż 

maksymalna liczbie części. 

 Zamówienie nie jest podzielone na części i Zamawiający nie określa liczby części, na 

którą wykonawca może złożyć ofertę. 

 

24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

25. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o 

których mowa w art. 95. 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu i prace fizyczne objęte zakresem zamówienia. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy).  

2. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 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 zawarte są Projekcie Umowy. 

 

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania. 

 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

27. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania.  

 Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zastrzeżenia możliwości ubiegania 

się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

28. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli Zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

29. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 

8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 

ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.  
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30. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia 

oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

 Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 

miejscu u Zamawiającego. 

 

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

zamawiającym a wykonawcą jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

32. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

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

 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

 

34. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

35. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

36. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 93. 

 Zamawiający nie wymaga ani nie daje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

37. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający 

je przewiduje. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto 

oferty (z podatkiem VAT),  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Urząd Gminy Strzyżewice Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie 

O/Strzyżewice nr rachunku: 36 8685 0001 0130 2525 2000 0020 wpisując w tytule przelewu: 

„Znak sprawy: KRRII.271.1.16.2022 ZNWU”. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia 

w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany 

kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, przed jej podpisaniem. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 

gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (co nastąpi 

później).  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem 

zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1842 z późn. zm.). 

38. Załączniki do specyfikacji 

Załączniki: 
nr 1 - formularz ofertowy, 

nr 2 - oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

nr 3 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby,  

nr 4 – oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów, 

nr 5 – oświadczenie dotyczące braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej 

nr 6– oświadczenie o aktualności, 

nr 7 - wykaz osób, jakimi dysponuje wykonawca do realizacji zamówienia, 

nr 8 - wzór umowy 

nr 9 – klauzula informacyjna RODO 

nr 10 – projekty wykonawcze i budowlano - wykonawcze 

nr 11 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

nr 12 – przedmiar robót 

nr 13 – link do postępowania i ID postępowania 
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