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1. Nazwa, adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania.  

 

Zamawiający: Gmina Popów z siedzibą Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 

 numer telefonu 34 317 70 67, 

 adres poczty elektronicznej:  zamowienia@gminapopow.pl ; ug@gminapopow.pl 

 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia:.  

 

https://bip.gminapopow.pl/ 

 

3.  Tryb udzielenia zamówienia:  

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji 

złożonych ofert, czyli w trybie, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 tekst jednolity ze zmianami) Pzp. W 

związku z tym Zamawiający nie przewiduje negocjacji ofert w celu ulepszenia treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  

Zamawiający informuje, że stosownie do zapisu art. 274 ust.1 ustawy Pzp zastosuje procedurę 

przewidzianą w tym przepisie, czyli zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania. 

 W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

oraz akty wykonawcze do ustawy.  

 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

 

Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze 

względu na specyfikę i technologię realizacji robót. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter 

wykonawstwa jednobranżowego, co jednoznacznie określa ciąg technologiczny. Ponadto ewentualny 

podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko 

nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego 

świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

Długość odcinka drogi gminnej wynosi 1905,20m, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 
równa 30km/h. 
Projektowane rozwiązania dostosowane zostały do istniejącego pasa drogowego. 
- szerokość projektowanego drogi wynosi 3,50m 
- zaprojektowano nawierzchnię z kruszywa 
-  spadek poprzeczny nawierzchni zaprojektowano jako dwustronny, „daszkowy”- 2% 
- w ciągu całej projektowanej drogi przewidziano pobocza o szerokości 0,50m. 
-  zaprojektowano pobocze z kruszywa, spadek poprzeczny pobocza 6% 
-z uwagi na rolny charakter obszaru, na którym jest projektowana droga z kruszywa, 
przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego stabilizacją cementowo-piaskową o 
Rm=2,5MPa 
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-  projektowaną drogę należy na odcinku km 0+000,00 – km 0+015,00 (A-B) dowiązać do 
istniejącej nawierzchni bitumicznej 
- niweletę należy prowadzić po stanie istniejącym, zachowując spadki wg rys. DT-DROG-03 
– Profil podłużny 
-  rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-02 – Plan sytuacyjny 
- rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rys. DT-DROG-04 – Przekrój konstrukcyjny 
Konstrukcja drogi gminnej: 
- nawierzchnia - kruszywo C90/3, stabilizowane mechanicznie, frakcji 0/31,5mm -20cm 
-  wzmocnienie podłoża - stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=2,5MPa -10cm 
Konstrukcja pobocza : 
-  nawierzchnia -  kruszywo C90/3, stabilizowane mechanicznie, frakcji 0/31,5mm -10cm. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w przedmiarze robót oraz  specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). 

Wykonawca udzieli na zrealizowane roboty budowlane minimum 36 miesięcznej gwarancji.  

KOD CPV: 45233140-2  

5.1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac rozbiórkowych, robót ziemnych, 

robót brukarskich, robót nawierzchniowych wykończeniowych (np. humusowanie, sianie, grabienie) 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z póź. zm.). niezależnie od tego, czy prace te 

będzie wykonywał wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).  

5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający będzie uprawniony do czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.5.1. w szczególności: żądania 

oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień w zakresie potwierdzania w/w i dokonywania ich oceny 

oraz zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu n/w dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę jego złożenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczyć 

będzie w/w oświadczenie. Kopia w/w dokumentu/ów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, data zawarcia umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 5 umowę o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1. wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek. 

 5.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 5.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 304 – 306 w 

powiązaniu z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.  



5.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

W tym przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w 

ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać 

firmę podwykonawcy, o ile jest znana. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załączniki nr 1. W 

przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, 

należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Zamawiający nie będzie 

badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał nazwy/firmy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których jest mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązek ten dotyczy również nowych 

podwykonawców, których Wykonawca zaangażuje w przyszłości do realizacji przedmiotowego 

zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5.7. Jeżeli dokumentacja przetargowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub 

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 

dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 

„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące 

materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter 

przykładowy.  

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów 6 wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach, spełniający równocześnie 

wymagania określone w dokumentacji.  

6.Termin wykonania zamówienia: 30. 11.2021 r.  

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

wprowadzone do treści umowy.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia 

umowy z zamawiającym wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji warunków 

zamówienia w terminie określonym przez zamawiającego.  

7.1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp tj:  



1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, 

które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli 

spełniają one łącznie następujące warunki:  

a) określają rodzaj i zakres zmian,  

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

 c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;  

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:  

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, 

lub 

 b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu unik-nięcia stosowania przepisów ustawy, lub  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;  

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach za-mówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną 

niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a 

w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;  

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

 7.2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości 

pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień 

na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

7.3. W przypadkach, o których mowa w pkt.7. 1. ppkt 3 i 4, zamawiający:  

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;  

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

7.4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, 

dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 7.1. ppkt 3 lit. c i ppkt 4, lub dopuszczalną 

wartość zmiany umowy, o której mowa w pkt.7. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.  

7.5. Zmiany w umowie dotyczyć mogą również: 

 1) Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku 

zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy 

podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 



proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

2) Zmiany terminu realizacji. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w 

następujących sytuacjach:  

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

e) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami uzbrojenia występującego w 

pasie drogowym realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do usunięcia tych kolizji,  

f) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub wystąpienia znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, g) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy. 

 h) w przypadku przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany 8 tego 

stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa, 

 i) w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 

wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

Zmiany w treści umowy o których mowa w pkt. od 7.1. do 7.5. powyżej wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone 

w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie 

zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

 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.  

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 /ugpopow/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej e-mail: 

zamowienia@gmiapopow.pl.  

Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularz do komunikacji (do składania 

dokumentów elektronicznych jako załączniki). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i 

odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 



(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc., .docx, 

.rtf,.xps, .odt. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 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.  

8.1.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w 

zakresie i w sposób określony 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 r., poz. 2452).  

8.2.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”), przedmiotowe środki dowodowe, 9 pełnomocnictwo, sporządza 

się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

 8.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 powyżej, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości 

przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 67 ustawy Pzp.  

8.4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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.  

8.5.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

8.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się ten dokument.  

8.7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 



podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej.  

8.8.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 8.7 powyżej, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 

nich dotyczą; 

 2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów- odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8.9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa w pkt 8.8 powyżej, może dokonać również notariusz.  

8.10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 8.8 powyżej, należy rozumieć dokument 10 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

8.11.Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

8.12.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  

8.13.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 8.12 powyżej, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 

lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa - mocodawca.  

8.14.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt 8.12 powyżej, może dokonać również notariusz.  

8.15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8.16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez 



upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk 

wizualizacji treści tego dokumentu.  

8.17.Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 8.16 powyżej, zawiera w szczególności 

identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego.  

8.18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

8.19. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 11 powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 

danych;  

2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym;  

3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 4) 

muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 

informacji.  

8.20. Zamawiający nie zamierza komunikować się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 8.21. Wykonawca może zwrócić się do zmawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści swz 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminy składania ofert.  

 

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

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonej w 

art. 65 ust. 1 art. 66 i art. 69 – nie dotyczy  

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Justyna Bednarska adres poczty 

elektronicznej zamowienia@gminapopow.pl tel. (34) 317 70 67.  

 

11. Termin związania ofertą. Wykonawcy będą związani ofertami 30 dni tj.: do dnia 27.10.2021 r.  

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz 

załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą SWZ. Oferta wraz z 

załącznikami musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.  

Wraz z ofertą należy złożyć:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw Pzp tj. o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku postaw do wykluczenia, o treści zgodnej z 

załącznikiem nr 2 do SWZ. 

 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SWZ pkt.15.3, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach 

określonych powyżej - oświadczenie podmiotu  udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do SWZ). Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z 



postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w 

odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.  

2) Zobowiązanie innych podmiotów w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile 

Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 

oraz określa w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; - czy i w jakim zakresie podmiot 

udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy 

udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

po-stępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

pod-miotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, 

którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim 

przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, (dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy) 

wykonają poszczególni Wykonawcy. 

 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG .  

4) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie oraz osoby działającej w imieniu 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp).  

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami SWZ.   

6) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych ani 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

8) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

13. Sposób oraz termin składania ofert: 

 

 1) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: 

miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. W formularzu 

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

korespondencja związana z postępowaniem. 



 3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych wskazanych w pkt. 8 SWZ i podpisana zgodnie z pkt 1 powyżej. Sposób złożenia oferty, 

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu. 

Ofertę należy złożyć w oryginale.  

4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

 5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. Poz.1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z pikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

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

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

 8) Termin składania oferty upływa dnia 27 września  2021 r. o godz. 10:00 . 

 

 14. Termin otwarcia ofert. 

 

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27 września 2021r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego.  

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 Pzp, warunki udziału w postępowaniu, 

podmiotowe środki dowodowe.  

15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu, 

 b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  o 

zamówieniu oraz w SWZ.  

15.2. Podstawy wykluczenia 

 1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę:  

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: − udziału w 

zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, − handlu ludźmi, o którym 

mowa w art. 189a Kodeksu karnego, − o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub 

w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, − finansowania przestępstwa o 

charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, − o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, − 

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), − przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym 

mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 



mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, − o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 

3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

 c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że 15 wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie;  

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

15.3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 

 • warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:  

• Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 
robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, co najmniej: jedną robotę budowlaną 
polegającą na remoncie, budowie, rozbudowie  lub przebudowie drogi  na kwotę 150 000 zł. 
brutto  
 oraz dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:  

• kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej.  

15.4. Podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych tj.: 

 - wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 



budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, 

 - wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, a 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.  

 

16. Sposób obliczenia ceny  

 

1) Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Wykonawca może przyjąć ceny poszczególnych asortymentów robót w sposób dowolny: wyliczając 

ceny przy wykorzystaniu katalogów KNR, opracowując własne kalkulacje indywidualne, przyjmując 

ceny porównawcze w oparciu o ceny rynkowe, przyjmując ceny z dostępnych publikacji (np. 

wydawnictw „Sekocenbud”).  

2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji przetargowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 16 rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia.  

3) Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe.  

4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

5) Przy sporządzaniu oferty wykonawca winien uwzględnić obowiązujące przepisy dotyczące 

minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

17. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.  

 

Cena - 60 % = 60 pkt 

Gwarancja - 40 % = 40 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących 

sumę punktów przyznanych w ramach w/w kryteriów. 

 

17.1. Kryterium „Cena”  

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający będzie przyznawał punkty według wzoru:  

- oferta z najniższą ceną - 60 pkt.  

  

                                                        cena oferty najtańszej   

- następna badana oferta = --------------------------------- x 100 x 60 %  

                                                         cena oferty badanej  

 

17.2. Kryterium „Gwarancja”  

 



Kryterium „gwarancja” na roboty objęte przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie 

poniższych zasad: 

Gwarancja 36 m-cy – 0 pkt 

Gwarancja 48 m-cy – 20 pkt  

Gwarancja 60 m-cy – 40 pkt  

1) Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

  2) Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.  

3) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy wykonawca otrzyma 

maksymalną ilość punków tj. 40.  

4) Termin gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.  

Uwaga 

 5) W przypadku wskazania terminów pośrednich gwarancji, Zamawiający przeliczy punkty 

proporcjonalnie.  

 

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie o:  

a) 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,  

b) Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępni informacje zawarte w pkt. 1 i 2 na stronie internetowej 

https://bip.gminapopow.pl  

3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 

regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).  

Uwaga: 

 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert.  

6. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą 

przedstawi zamawiającemu:  

a) Uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z przedmiotem zamówienia, dla osoby która pełnić 

będzie funkcję kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r.(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zmianami) oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego ( zgodnie z 

ustawą z dnia 15.XII.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa Dz. U. 

z 2019 r. poz.1117 z późn. zmianami) a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272);  

b)Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w 

siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.  

 

https://bip.gminapopow.pl/


 

19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

 

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 r. ze zmianami) przysługują środki 

ochrony prawnej w postaci odwołana i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy 

(art. 506 – 576).  

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

zamawiającym a wykonawcą:  

Rozliczenia wynikające z wykonania umowy dokonywane będą w złotych polskich.  

 

21. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: ug@gminapopow.pl 

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

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy. 2  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

8) posiada Pani/Pan:  

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

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 



konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 


