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Sygn. postępowania PZDP.272.5.2022
1.
ZAMAWIAJĄCY
(NAZWA
I
ADRES
ORAZ
INNE
DANE
TELEINFORMATYCZNE - art. 281 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy Pzp)
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie – Zamawiający
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
skrzynka ePUAP
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie:
/pzdpciesz/SkrytkaESP
adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl
strona internetowa prowadzonego postepowania / adres strony internetowej, na której będą
zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem: http://www.pzdp.cieszyn.pl/?zamowieniapubliczne,25 oraz https://bip.powiat.cieszyn.pl/
Prowadzący postępowanie:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Biuro Zamówień Publicznych
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
tel: (033) 4777-213, adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 3), 4) ustawy Pzp)
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp
oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych
zapisami niniejszej SWZ stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość
prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert, co oznacza wybór trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia negocjacji zawiera
pkt. 24 SWZ.
2.3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 5), art. 281 ust 2 pkt. 4), 6),
7), 11),12), 16), 17) ustawy Pzp)
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S –
ul. Dziechcinka w Wiśle” realizowanego w oparciu o decyzję ZRID nr 1 znak
WB.6740.1663.2021.DP z dnia 27 stycznia 2022r.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Zadanie dotyczy rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu o konstrukcji ramowej
z rozporą w postaci belek prefabrykowanych DS9 połączonych przegubowo z podporami.
Belki DS9 zespolone są monolityczną płytą żelbetową o grubości min. 24cm. Podpory ramy
zaprojektowano jako żelbetowe ściany ze skrzydłami równoległymi do osi potoku. Podpory
oparte są na wierconych palach żelbetowych ø800mm. Trzon podpór o przekroju
prostokątnym posiada grubość 0,91m. W tylnej części podpór wykształcone zostały półki pod
płyty przejściowe o wysięgu 0,30m. Ze względu na prace budowlane konieczna jest
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przebudowa krótkich odcinków drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka na dojazdach do
mostu. Długość rozbudowywanej drogi wraz z mostem wynosi 34,00m. Odwodnienie mostu
i dojazdu projektuje się za pomocą wpustu odwadniającego zlokalizowanego przed obiektem.
Zadanie realizowane będzie na działkach nr 1643/20, 5793/5, 1737/6, 5526/1, 1737/10,
1643/15, 5527, 1643/22, 1737/8, 1737/12, 1643/17 i 1643/18 obręb Wisła, gm. Wisła.
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi jedyną drogę umożliwiającą mieszkańcom dojazd do
centrum Wisły oraz pełni rolę drogi transportowej dla pojazdów ciężkich obsługujących
wywóz drzew z wycinki, realizowanej przez Nadleśnictwo Wisła. Na czas budowy ruch
samochodowy i pieszy zostanie przekierowany na obiekt tymczasowy wybudowany przy
przedmiotowym moście od strony dolnej wody (północna strona obiektu).
3.2.2. Przyjęte parametry techniczne mostu.
Długość ustroju nośnego
9,59 m,
Rozpiętość teoretyczna
8,68 m,
Szerokość całkowita
10,10 m,
Szerokość jezdni
2x3,00m = 6,00m,
Szerokość chodnika
2,20m,
Gzyms z barieroporęczą
0,70m,
Światło poziome mostu
6,72m,
Prześwit pionowy
1,85m.
Most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej klasy „Z”.
3.2.3. Zakres planowanych robót:
a) Zadanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinkę drzew i krzewów,
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe – w tym rozbiórkę istniejącego i tymczasowego mostu,
- budowę mostu tymczasowego,
- budowę nowego mostu,
- odwodnienie mostu i dojazdu,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
- wykonanie jednostronnego chodnika,
- ułożenie elementów ulic,
- ułożenie elementów zabezpieczających,
- zabudowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
- umocnienie koryta potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym,
- docelową organizację ruchu,
- roboty wykończeniowe.
b) Oprócz zakresu robót zasadniczych zamówienie obejmuje także:
- inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania zgodnie
z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi warunkami,
- obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy,
- wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu,
- opracowanie planu BIOZ i PZJ,
- opracowanie na potrzeby prowadzenia robót innych projektów technologicznych
i warsztatowych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
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c) Istniejącą infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami
zawartymi w uzgodnieniach branżowych. Podczas prowadzenia prac, należy przestrzegać
wymagań zawartych w uzgodnieniach branżowych, stanowiących integralną część
dokumentacji projektowej.
3.3. Roboty budowlane - wymagania szczegółowe:
3.3.1. Wykonawca organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla
Inspektora nadzoru. W/w zaplecza powinny być zlokalizowane w odległości do 1 km od
terenu budowy.
3.3.2. Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno – asfaltowej należy tak
zaplanować, aby lokalizacja wytwórni mas bitumicznych znajdowała się w odległości do 70
km od miejsca wbudowania; organizacja dostaw mieszanki mineralno – asfaltowej powinna
zapewnić prace rozkładarki w sposób ciągły (bez zatrzymań).
3.3.3. Materiały z rozbiórki:
a) wykonawca usunie materiały z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797
z późn. zm),
b) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia – m.in. destrukt
z frezowania nawierzchni bitumicznych, słupki i tarcze znaków (w przypadku
potwierdzenia ich przydatności do ponownego użytku przez Zamawiającego) –
stanowią własność Zamawiającego i należy wywieźć je w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległość do 30 km. Wykonawca będzie zobowiązany do
segregacji materiałów z rozbiórki/demontażu, zobmiarowania przekazywanych
materiałów z rozbiórki/ demontażu, załadunku, przewozu i rozładunku oraz
protokolarnego przekazania Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru
końcowego;
c) elementy, których przydatność nie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego
zostaną usunięte z budowy przez Wykonawcę (wraz z utylizacją), zgodnie
z ustawą powołaną powyżej.
3.3.4. Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót opracować szczegółowy
harmonogram robót, plan BIOZ i PZJ i przedstawić go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy
harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie do 10 dni od podpisania umowy, po
wcześniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru. Zamawiający przekaże
wykonawcy zatwierdzony w/w harmonogram w terminie do 7 dni od daty przekazania
przez Wykonawcę. W miarę rzeczywistego postępu robót harmonogram może
wymagać aktualizacji.
3.3.5. Wykonawca przed złożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do ośrodka
dokumentacji geodezyjnej winien uzyskać akceptację jej treści przez Zamawiającego,
przy udziale Inspektora nadzoru.
3.3.6. Przy realizacji robót należy stosować materiały producentów spełniające wymagania
określone w dokumentacji projektowej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
3.3.7. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń
wykonawca będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz dołączy do
operatu kolaudacyjnego.
3.3.8. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie.
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W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na
podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady wprowadzania
zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
3.3.9. Wprowadzanie zmian w projekcie może następować tylko i wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie Prawo budowlane, ustawie Prawo zamówień publicznych,
ustawie o Szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych z uwzględnieniem wymogów ujętych w SWZ oraz umowie na
roboty budowlane.
3.3.10. Wykonawca (przy współpracy z Inspektorem nadzoru) zobowiązany jest do
organizowania cyklicznych Rad Budowy (minimum 1 raz w miesiącu), w celu
zapewnienia koordynacji robót, omówienia robót pozostających do wykonania lub
innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia. Terminarz rad
budowy będzie przedstawiony przez Wykonawcę przy przekazaniu terenu budowy i
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przyjęty zostanie do realizacji.
Uczestnikami Rad budowy będą obowiązkowo Kierownik budowy oraz osoby ze
strony Wykonawcy w składzie ustalonym przez Inspektora nadzoru (w porozumieniu
z Zamawiającym) w zależności od potrzeb, zespół Inspektora nadzoru (w składzie
ustalonym przez Inspektora nadzoru), a także upoważnieni przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiającego oraz Urzędu Miasta Wisła. Udział w radach budowy
innych osób uczestniczących w realizacji zadania będzie każdorazowo ustalany przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający
ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad budowy z większą częstotliwością
(nawet raz na tydzień).
3.3.11. Niezależnie od cyklicznych Rad Budowy, w miarę potrzeb wynikających z przebiegu
rzeczowej realizacji, Wykonawca przy współpracy z Inspektorem nadzoru
zobowiązany jest organizować rady techniczne/spotkania np. z przedstawicielami
infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej inwestycji, z
mieszkańcami, przedstawicielami Urzędu Miasta Wisła, z Radnymi Powiatu
Cieszyńskiego.
3.3.12. Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, a także
odpowiednie służby i instytucje oraz przewoźników wykonujących przewozy
regularne drogą powiatową nr 2672S ul. Dziechcinka zgodnie z obowiązującymi
przepisami z wyprzedzeniem minimum 7 dni, o planowanym terminie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu.
3.3.13. Zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na
czas rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na potoku Dziechcinka
wyłączony zostanie z ruchu odcinek drogi powiatowej 2672S. Wykonana zostanie
tymczasowa droga objazdowa z płyt betonowych oraz tymczasowy most przez potok
Dziechcinka. Na drodze objazdowej ruch będzie odbywał się wahadłowo i sterowany
będzie sygnalizacją świetlną. Wzdłuż tymczasowej drogi wydzielony zostanie ciąg
pieszy szerokości 1,25m. Piesi od ruchu kołowego odgrodzeni zostaną zaporami
drogowymi U-20c.
Zobowiązuje się Wykonawcę zadania do zapewnienia ciągłości ruchu pieszych
podczas prowadzonych prac budowlanych w sposób bezpieczny, po wyrównanym
i utwardzonym podłożu, z jednoczesnym wyeliminowaniem wszelkich zagrożeń typu
wykopy, niezabezpieczone studzienki, ostre i wystające z podłoża krawędzie (poprzez
odpowiednie zabezpieczenie).
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Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić wszelkie koszty związane z:
- wdrożeniem i wykonaniem czasowej organizacji ruchu, zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu,
- utrzymaniem czasowej organizacji ruchu,
- likwidacją czasowej organizacji ruchu.
3.3.14. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania tygodniowych raportów z codziennego
wykonania robót wraz z dokumentacją fotograficzną (min. 4 zdjęcia na dzień)
i przekazywania podpisanego do Zamawiającego po uzyskaniu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru, do godziny 14.00 dnia następującego po raportowanym tygodniu
osobiście, faxem lub w formie elektronicznej. Dni świąteczne wydłużają termin
przekazania raportu, do najbliższego dnia roboczego następującego po raportowanym
tygodniu do godz. 14.00. Wzór tygodniowych raportów zostanie przekazany
Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
W przypadku wskazania w raporcie braku rzeczowej realizacji robót budowalnych
(przestój w robotach budowlanych lub ich zakończenie) w dniu objętym raportem,
Wykonawca jest zwolniony z obowiązku dołączenia do raportu dziennego
dokumentacji fotograficznej.
Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykaz personelu (brygad
roboczych oraz kadry kierowniczej), wykaz sprzętu na budowie, wykonane
asortymenty robót z uwzględnieniem podziału robót na podwykonawców, czas pracy
Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport
powinien również zawierać informację Inspektora nadzoru na temat zaangażowania
robót, kadrowego Wykonawcy oraz Zespołu Inspektora Nadzoru.
3.3.15. W trakcie realizacji robót Zamawiający wymaga codziennego pobytu
Kierownika budowy oraz stałego pobytu Inżyniera budowy na budowie w czasie
trwania robót. Ponadto czas pobytu Kierownika budowy i pozostałego personelu
winien być dostosowany do technologii prowadzonych robót;
3.3.16. W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do:
a) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem terenu objętego
robotami budowlanymi, a także na zasadzie ryzyka pełnej odpowiedzialności za
wyrządzone na nich szkody z chwilą ich przejęcia,
b) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt pod względem bhp terenu
objętego robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty
w tym zakresie Wykonawca uwzględni w kosztach pośrednich,
c) ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze szkodami wynikającymi
z prowadzonych robót budowlanych zadania, przede wszystkim na terenach
przyległych do terenu budowy oraz na terenie prowadzonego objazdu.
3.3.17. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu na minimum siedem dni
przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego sprawdzoną i zatwierdzoną przez
Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą tj; operat kolaudacyjny (w 2-ch
egzemplarzach w wersji papierowej i w 2-ch egzemplarzach w wersji elektronicznej
zawierającą m.in. Oświadczenie (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) Kierownika
budowy (wraz ze sprawozdaniem z realizacji budowy), Kierowników robót
branżowych, Inspektora nadzoru, Inspektorów branżowych, oświadczenie Projektanta
sprawującego nadzór autorski, wykaz zmian (jeśli były wprowadzone w toku
rzeczowej realizacji wraz z załącznikami), BIOZ, PZJ, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych,
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książki/karty obmiarów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły
gestorów urządzeń obcych, karty studni oraz sprawozdania z wykonanych robót,
wnioski o zatwierdzenie materiałów, wyniki badań materiałów (wraz z zestawieniem
badań oraz protokołami/wynikami badań), recepty oraz dokumentację fotograficzną
i inwentaryzację sprzed realizacji, dokumentację fotograficzną z rzeczowej realizacji
robót (w szczególności robót zanikających i ubiegających zakryciu) oraz
dokumentację fotograficzną powykonawczą, a także korespondencję dotyczącą
realizacji robót, w tym protokoły z Rad Budowy, notatki, itd.
3.3.18. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować wszystkie
niezbędne materiały (dokumenty) wymagane ustawą Prawo Budowlanego do
dokonania częściowego odbioru robót oraz zawiadomienia właściwego organu
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed planowanym
terminem przystąpienia do użytkowania. Zawiadomienie składa Zamawiający.
3.3.19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego przed
rozpoczęciem robót oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej i przekazania jej
Zamawiającemu:
a) całego terenu budowy sprzed realizacji robót (w szczególności widocznych
punktów geodezyjnych, elementów istniejącego zagospodarowania terenu, dla
których przewidziano roboty budowlane polegające na przestawieniu lub
przesunięciu, elementów infrastruktury technicznej – włazy, zasuwy, studzienki
itp.),
b) z rzeczowej realizacji robót (w tym wszystkich robót zanikających i ulegających
zakryciu),
c) dokumentacji fotograficznej powykonawczej.
3.3.20. W przypadku konieczności zajęcia dodatkowych terenów na potrzeby realizacji
zadania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właścicieli działek na ich
czasowe zajęcie na czas trwania robót. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem
powyższej zgody i korzystaniem z tych terenów należy uwzględnić w kosztach
pośrednich. Kopię dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na czasowe zajęcie
działek prywatnych należy przedstawić Zamawiającemu. Po wykonaniu robót działki
należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, nie gorszego niż przed
realizacją zadania i uzyskać od właściciela (udostępniającego) dokument
potwierdzający ten fakt.
3.3.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy (na każdym etapie
rzeczowej realizacji zadania) rozbicia cen jednostkowych ofertowych na poszczególne
składniki cenotwórcze (R + M + S+ Koszty pośrednie + Zysk).
3.3.22. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu drewna z wykonanej wycinki drzew.
Wartość drewna należy określić na podstawie wyceny (operatu szacunkowego)
dostarczonej przez Wykonawcę i sporządzonej pod względem ilościowym przez
osoby uprawnione, z uwzględnieniem cen jednostkowych Zamawiającego (wg
Uchwały Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 608/ZP/VI/20 z 10.11. 2020r.), tj. topola –
50,00zł/m3; wierzba – 42,00zł/m3, dąb - 114,00zł/m3; jesion, klon, buk, grab, wiąz,
akacja – 107,00zł/m3; lipa, brzoza, olcha, jarząb – 75zł/m3 i pozostałe gatunki –
61,00złm3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyceny (oszacowania)
Zamawiającemu przed przedłożeniem do rozliczenia robót związanych z wycinką
drzew. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny
(oszacowania). Wykonawca po otrzymaniu noty obciążeniowej zobowiązany jest
dokonać wpłaty za pozyskane drewno na wskazany przez Zamawiającego numer
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konta bankowego. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego należy wkalkulować
w koszty pośrednie cen jednostkowych za wycinkę drzew.
3.3.23. Dokumentacja techniczna dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego
mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S –
ul. Dziechcinka w Wiśle”, zawiera:
a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy,
c) Projekt docelowej organizacji ruchu,
d) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
f) Przedmiar robót,
g) Uzgodnienia branżowe,
h) Dokumentacja geotechniczna.
3.3.24. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji na
wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem. Okres rękojmi równy jest
okresowi gwarancji. W cenach jednostkowych zawartych w ofercie należy
uwzględnić ochronę i utrzymanie czytelności oznakowania poziomego w okresie
gwarancyjnym.
3.4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45233320-8 - Fundamentowanie dróg, podbudowy
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; Roboty wykończeniowe
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych; Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic; Elementy ulic
3.5. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze
został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie,
źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone
przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen
technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których
mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy
Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych
w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba
elementów składowych),
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 standardów emisyjnych.
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3.5.3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania
w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą
normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej
Normy przenoszącej europejskie.
3.5.4. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji
technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy
przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3.5.5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SWZ. Rozwiązania
równoważne będą podlegały zaopiniowaniu przez Projektanta i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
3.6. Obowiązek Zatrudnienia:
3.6.1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy
zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji niniejszego
zamówienia będą wykonywali:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty ogólnobudowlane,
d) roboty z zakresu robót mostowych,
e) roboty z zakresu wykonania nasypów i podbudów pod nawierzchnie drogowe,
f) roboty z zakresu wykonania nawierzchni dróg, chodników,
g) roboty z zakresu zabudowy elementów drogowych typu krawężniki drogowe, obrzeża,
h) roboty odwodnieniowe.
3.6.2. Obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście w/w czynności. Wykonawca
lub Podwykonawca może zatrudnić na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczyć
do realizacji zamówienia pracowników wcześniej już zatrudnionych.
3.6.3. Weryfikacja realizacji zobowiązania została uszczegółowiona w projekcie umowy,
która stanowi integralną część SWZ.
3.6.4. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.6.5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków
podwykonawcy analogicznych do obowiązków Wykonawcy określonych w pkt 3.6.1.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazane jest aby wykonywał
go jeden Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane roboty, zachowanie
konieczność przestrzegania rygorów technologicznych,
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 postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia z reguły jest
przedmiotem zainteresowania oraz jest możliwe do zrealizowania przez
przedsiębiorców stanowiących małe lub średnie przedsiębiorstwa.
Ewentualny podział zadania byłby wręcz niekorzystny, ponieważ groziłby
nadmiernymi trudnościami technicznymi, a przede wszystkim nadmiernymi kosztami
wykonania zamówienia - odnosi się to do sytuacji, gdyby roboty budowlane objęte
przedmiotowym zamówieniem wykonywane były przez kilku Wykonawców na
podstawie odrębnych umów. Dodatkowo skutkowałoby to potrzebą podjęcia
dodatkowych działań ze strony Zamawiającego w celu skoordynowania działań
różnych wykonawców. Brak kompleksowej realizacji zamówienia mógłby zagrozić
właściwemu jej wykonaniu. Ponadto Zamawiający miałby trudności
z egzekwowaniem przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji – za wady
m.in. z uwagi na możliwość zadeklarowania różnych okresów (gwarancji) oraz
możliwość przeniesienia odpowiedzialności na innego wykonawcę.
Należy również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została
uregulowana w ustawie, wobec czego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – Zamawiający
stosuje w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 379 § 2:
“świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany
przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż świadczenie
nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu, a to oznacza, iż
należy je traktować jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na
części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp
podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane
roboty budowlane objęte zamówieniem. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
3.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia OC przez cały okres
realizacji zamówienia. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku gdy ubezpieczenie musi zostać przedłużone,
przedłoży Zamawiającemu nową polisę.
3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
(„uzupełniających”) w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres
robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte
w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen
ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem
okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym.
Zmówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.
3.12. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji
elektronicznej.
3.13. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 281 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp)
4.1. Termin rzeczowego rozpoczęcia zadania – niezwłocznie od dnia przekazania planu
umowy.
4.2. Termin rzeczowego zakończenia zadania (wykonanie wszystkich robót objętych
zamówieniem i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru) 154 dni tj. 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.
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5. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
(art. 281 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp)
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
6. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTORYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ
Z
WYKONAWCAMI,
ORAZ
INFORMACJE
O
WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (art. 281 ust. 1 pkt 8)
ustawy Pzp)
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl
6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP.
6.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(„Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza
nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu
BZP.
6.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: wiz@powiat.cieszyn.pl Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
6.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI (art. 281 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp)
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Przemysław Kulawiec, Iwona Kwiecińska tel. 33/ 4777305, Michał Bujok tel. 33/4777304
(w zakresie merytorycznym)
- Gabriela Sztuchlik, Beata Stypa tel. 33/4777213, e-mail wiz@powiat.cieszyn.pl (w zakresie
proceduralnym)
Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne
w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ mających wpływ na treść
przygotowywanych ofert i ich cenę.
Dla zapytań w tym zakresie obowiązuje tryb wyjaśnień SWZ określony w art. 284 ustawy Pzp.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 281 ust. 1 pkt 11) ustawy Pzp)
8.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
23.07.2022r.
8.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 281 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp)
9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu.
UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona
właściwym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony
bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych
zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki)
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania.
9.3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
9.4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku
za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający
dokumenty składające się na ofertę.
9.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
9.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
9.7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
9.8. Do oferty – Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy
dołączyć:
9.8.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym w pkt 12.4. SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca,
w zakresie polegania na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym wyżej mowa, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
9.8.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik:
 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
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opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
9.8.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp („ (…), z którego wynika
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”) – o ile
dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) –
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
9.8.4. Kosztorys ofertowy wypełniony zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 7
do niniejszej SWZ.
10. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 13) ustawy
Pzp)
10.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania
oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
24.06.2022r. do godz. 9.00.
10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
10.5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia lub wycofania
oferty” na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer
należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
10.6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
11. TERMIN OTWARCIA OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp)
11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022r. o godzinie 10.00.
11.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
11.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́
na sfinansowanie zamówienia.
11.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje zawierające co najmniej:
- nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- ceny zawarte w ofertach.
11.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
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11.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
12. PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (art. 281
ust. 1 pkt 15), art. 281 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp), WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU (art. 281 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp) ORAZ WYKAZ
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (art. 281 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp)
12.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
12.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w ust. 12.4. niniejszego SWZ.
12. 2. Podstawy wykluczenia:
12.2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r.
poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) 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),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
12.2.2. Zamawiający (obligatoryjnie) wykluczy również Wykonawcę, który spełnia przesłanki
określone w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
12.2.3. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki)
wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp i wykluczy z postępowania Wykonawcę
w następujących przypadkach:
1) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp);
2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10
ustawy Pzp).
12.3. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
12.3.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu,
że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
12.3.2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
12.4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród
warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
12.4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy
Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
12.4.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie.
12.4.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oferty posiada w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej: 650.000zł (słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 650.000zł
(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
12.4.4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co
najmniej jedną robotę polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub
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budowie obiektu mostowego o wartości minimum 800.000zł (słownie: osiemset
tysięcy złotych);
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował, osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie tj: Wykonawca dysponuje co najmniej:
Lp

Prawo do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych
w budownictwie
(uprawnienia/wykształcenie)

Stanowisko

Ogólne doświadczenie zawodowe
(w miesiącach)
Doświadczenie jako kierownik budowy
w branży mostowej lub kierownik robót
mostowych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane zgodnie z proponowaną
funkcją, w realizacji min. 1 zadania,
obejmującego budowę, odbudowę,
przebudowę, rozbudowę lub remont
obiektu mostowego od rozpoczęcia do
wykonania zadania (odbioru końcowego),
na wartość min. 800.000 zł brutto,
w okresie ostatnich 5 lat
Doświadczenie jako kierownik budowy
w branży drogowej lub kierownik robót
drogowych w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane w zakresie zadań drogowych –
min. 24 miesiące

1

Kierownik budowy,
Kierownik robót
mostowych

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
mostowej lub konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń.

2

Kierownik robót
drogowych

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub konstrukcyjnobudowalnej bez ograniczeń.

3

Inżynier budowy

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
mostowej bez ograniczeń.

Doświadczenie na budowie w zakresie
zadań mostowych zgodnie z proponowaną
funkcją - min. 24 miesiące

Geodeta:
Uprawnienia geodezyjne w zakresie:
geodezyjne pomiary sytuacyjno –
wysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne lub geodezyjna
obsługa inwestycji

Geodeta:
doświadczenie zawodowe w zakresie
obsługi geodezyjnej inwestycji drogowych
– min. 24 miesiące.

Firma geodezyjna: nie dotyczy

Firma:
musi posiadać doświadczenie w zakresie
obsługi geodezyjnej inwestycji
mostowych/ drogowych –min. 24 miesiące

Wykształcenie minimum średnie
budowlane oraz specjalistyczne kursy
w zakresie badań gruntów oraz badań
materiałów budowlanych (np.
mieszanki mineralno – bitumiczne)

Technolog gruntu i nawierzchni
drogowych musi posiadać doświadczenie
zawodowe w zakresie badań gruntu i
nawierzchni drogowych dla inwestycji
mostowo-drogowych
– min. 24 miesiące.

Firma:
nie dotyczy

Obsługa laboratoryjna przez laboratorium
musi posiadać doświadczenie, jako
obsługa laboratoryjna w zakresie badań
gruntu i nawierzchni drogowych dla
inwestycji drogowych - min. 24 miesiące.

4

Geodeta

5.1 Technolog
(inżynier materiałowy)
gruntów, betonu,
nawierzchni
drogowych i
materiałów mostowych
5
5.2.Zapewnienie
obsługi laboratoryjnej
przez laboratorium
drogowe
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6

Specjalista ds.
rozliczeń

Wykształcenie minimum średnie

Doświadczenie w rozliczaniu inwestycji
drogowych – min. 12 miesięcy,
Zalecana znajomość programu AutoCad

7

Specjalista ds. BHP

Wykształcenie wyższe o kierunku lub
specjalności w zakresie bhp albo studia
podyplomowe w zakresie bhp

Doświadczenie w służbie bhp
- minimum 12 miesięcy

Uwaga:
1. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku stanowisk za wyjątkiem osób wskazanych
na stanowiskach 1 i 2 oraz 3 i 6. W przypadku łączenia ww. stanowisk Wykonawca
winien oddzielnie potwierdzić posiadane doświadczenia dla poszczególnych
stanowisk.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób potwierdzający wymagania
w zakresie dysponowania osobami określone w pkt 12.4.4. b) SWZ przed
podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie może udostępnić
Zamawiającemu wymagane uprawnienia, oraz zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego na jego wniosek jednakże bezwarunkowo
przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających posiadane uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie na inną
posiadającą co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.
O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tej osoby do
wykonywania prac.
4. Zmiany personalne są możliwe po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac
przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z
powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia
albo z innych powodów nie powinny znajdować się na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę.
Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 20 Projektu
Umowy.
6. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku
osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu
właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu
zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220).
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej
warunków w zakresie pkt 12.4.4 b), przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1
ustawy Pzp).

Postępowanie przetargowe: PZDP.272.5.2022

str. 19

12.5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla
danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę
wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 281 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp)
13.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji
zadania zgodnie z umową, dokumentacją techniczną wraz ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz SWZ, m.in.:
 koszty wszystkich robót przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących,
rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, zagospodarowania placu budowy,
 koszty wdrożenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu,
 koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu,
 koszty pośrednie,
 koszty zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zapisami STWiORB i SWZ,
 koszt związany z utrudnieniami wynikającymi z konieczności utrzymania ruchu
pieszego podczas realizacji zadania,
 koszty związane z segregacją i oczyszczeniem oraz przekazaniem do Zamawiającego
materiałów z rozbiórki (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego),
 koszty usunięcia z placu budowy pozostałych (nie przekazywanych Zamawiającemu)
materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją,
 koszty organizacji biura budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru zgodnie z
zapisami STWiORB,
 koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem zaplecza socjalno-bytowego,
 koszty wszelkich pomiarów i badań,
 koszty związane z przygotowaniem szczegółowych projektów technologicznych,
projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji robót,
 koszty usług obcych na rzecz budowy,
 koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót,
 koszty nadzorów branżowych i koszty związane z prowadzeniem robót na terenach
kolejowych oraz koszty innych wymagań wynikających w wydanych warunkach/
uzgodnień poszczególnych gestorów/właścicieli urządzeń będących załącznikiem do
SWZ,
 koszty BHP,
 koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną,
STWiORB, SWZ, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych, przy
szczególnym zachowaniu warunków BHP, uwzględniając warunki podane
w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje (w tym uzgodnienia branżowe),
obowiązującymi przepisami, wytycznymi, aktualnymi na czas ich wykonywania
normami oraz sztuką budowlaną,
 koszty udziału w przeglądach gwarancyjnych (w okresie udzielonej gwarancji,
minimum 1 raz w roku) na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty udziału
w odbiorach usunięcia wad i usterek gwarancyjnych stwierdzonych podczas
przeglądów gwarancyjnych na pisemny wniosek Zamawiającego, koszty usuwania
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad i usterek, koszty udziału w kontrolach
porealizacyjnych zadania na pisemny wniosek Zamawiającego.
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13.2. Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny,
materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk.
13.3. Ceny jednostkowe oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane
przez Wykonawcę, a ponadto obejmować koszty związane z posiadaniem przez cały okres
realizacji zamówienia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz wszystkie podatki.
13.4. Wykonawca winien skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w taki sposób, aby
w zadeklarowanym w ofercie okresie gwarancyjnym zapewnić trwałość wszystkich
wykonywanych elementów, w tym w razie stwierdzenia takiej konieczności cyklicznego
odnawiania/odtwarzania poszczególnych robót (np. odnawianie oznakowania poziomego,
zagęszczenie i utrwalenie powierzchniowe poboczy).
13.5. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z SWZ,
uproszczoną dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
zakresami robót określonymi w przedmiarze.
13.6. Zamawiający określa, że wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem kosztorysowym
zgodnie z art. 629 Kodeksu cywilnego.
13.7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z iloczynu ilości rzeczywiście
wykonanych robót i ich cen jednostkowych (za wyjątkiem pozycji dla których w kosztorysie
ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia cen ryczałtowych ryczałtowych),
zgodnych z kosztorysem ofertowym powiększonych o obowiązujący podatek VAT, jednak
wynagrodzenie to nie może być wyższe niż cena wskazana w formularzu oferty, bądź wartość
ustalona aneksem do umowy podstawowej, jeśli zaistnieje konieczność zawarcia takiego
aneksu.
13.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny zgodnie z zapisami zawartymi
w projekcie umowy.
13.9. W razie stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej danych mających wpływ na
wysokość ceny za roboty budowlane, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do
Zamawiającego na piśmie celem uzyskania wyjaśnień.
14. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 281 ust. 1 pkt 17) ustawy Pzp)
14.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
- cena oferty – 80 pkt
- okres gwarancji – 20 pkt
14.1.1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w skali punktowej do 80 punktów,
w następujący sposób:
Kc= Cn/Cb x 80 pkt, gdzie:
Kc – kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto)
Cb – cena oferty badanej (brutto)
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
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14.1.2. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej
do 20 punktów, w następujący sposób:
Okres gwarancji
Ilość punktów
60 miesięcy
0
66 miesięcy
10
72 miesiące
20
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp. Natomiast jeżeli
Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzieli
minimalny okres 60 miesięcznej gwarancji, Zamawiający przyzna wtedy w tym kryterium
0 pkt.
14.2. Liczby punktów, o których mowa w pkt 14.1.1 i 14.1.2 po zsumowaniu stanowić będą
końcową ocenę oferty.
14.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa
w pkt 14.2.
14.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 281 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp)
15.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
15.2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono
tylko jedną ofertę̨.
15.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
15.4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające
ze złożonej oferty.
15.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
15.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu:
 wykaz osób potwierdzających spełnienie warunków określonych w pkt 12.4.4.b) SWZ
oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane
(12.4.4.b SWZ), zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego
(Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające członkostwo i opłacanie
składek osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia oraz obowiązkowe
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności,
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 harmonogram rzeczowo – finansowy wg wytycznych Zamawiającego (w rozbiciu na
miesiące realizacyjne, z uzgodnionymi z Zamawiającym kategoriami robót),
z uwzględnieniem założonych realizacyjnych.
15.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić́ postępowanie.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY (art. 281 ust. 1 pkt 19) ustawy Pzp)
16.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
16.2. Odwołanie przysługuje na:
16.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
16.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
16.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
16.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sadu
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
16.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 281 ust. 2 pkt 10) ustawy Pzp)
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w wysokości 13.000zł
(słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w niniejszym rozdziale SWZ.
17.2. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
17.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek
bankowy: : Getin Noble Bank SA Nr: 21 1560 0013 2015 1867 1000 0003., tytuł
przelewu: ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NA
POTOKU DZIECHCINKA - PZDP.272.5.2022.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne
wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
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17.4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez
Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego
co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie
wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
18.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY (art. 281 ust. 2 pkt 19) ustawy Pzp)
18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą),
zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
18.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
18.3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
18.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których
mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
18.5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu,
należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Getin Noble Bank SA Nr: 21 1560 0013 2015 1867 1000 0003., tytuł przelewu:
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NA POTOKU
DZIECHCINKA - PZDP.272.5.2022.
18.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
i na warunkach określonych w ustawie Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 6
do SWZ).
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH (art. 281 ust. 2 pkt 13) ustawy Pzp)
19.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
19.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich/PLN.
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20. INFORMACJ W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU (art. 281
ust. 2 pkt 14) ustawy Pzp)
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
(za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).
21. INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
21.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
21.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
21.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć
wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 9.8.3 SWZ – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
21.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
21.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (pkt. 9.8.1. SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak
podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw
wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
21.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których
te zdolności są wymagane (zgodnie z art. 117 ust 3 ustawy Pzp). W tym przypadku,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą
oświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
22. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
22.1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych robót budowlanych tj.: roboty konstrukcyjno – budowlane związane
z budową nowego obiektu mostowego. Roboty te muszą zostać wykonane samodzielnie
przez Wykonawcę.
22.2. Wykonawca,
który
zamierza
wykonywać
zamówienie
przy
udziale
podwykonawcy/ów z zastrzeżeniem zakresu określonego w pkt 22.1 SWZ, musi wyraźnie
w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy
w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty, stanowiącego załącznik 1 do
SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale
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podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole),
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału
podwykonawców.
22.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych
w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
22.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
22.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
23. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
23.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt.12.4.4 SWZ).
23.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia (pkt 12.4.4 SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
23.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
23.3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (stanowiący zał. Nr 4 do SWZ),
o którym mowa w pkt 23.3. SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) 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
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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23.4. 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
(na podstawie oświadczenia o którym mowa w pkt 9.8.1. SWZ, składanego wraz z ofertą).
23.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
23.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
24. NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA
24.1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści
ofert, (do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców), które podlegają
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie
prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających
odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (oferta podstawowa).
24.2. Zamawiający przed podjęciem negocjacji informuje równocześnie wszystkich
Wykonawców o:
 ofertach, które nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
 ofertach, które zostały odrzucone.
24.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji
w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców,
którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
24.3.1. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje:
 miejsce prowadzenia negocjacji,
 termin prowadzenia negocjacji,
 sposób prowadzenia negocjacji,
 kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje – Zamawiający
przewiduje możliwość negocjacji w kryterium: cena ofertowa oraz okres gwarancji.
Jeżeli wszyscy Wykonawcy określą w ofercie podstawowej maksymalny 72
miesięczny okres gwarancji, kryterium to nie będzie podlegało negocjacjom.
24.3.2. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich
Wykonawców.
24.3.3. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym
Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.
24.3.4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
24.3.5. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych
informacji i przed ich ujawnieniem.
24.4. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty
złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone (oznacza
to Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do negocjacji, nawet jak w tych negocjacjach
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nie brali udziału), o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert
dodatkowych.
24.4.1 Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej:
 nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania,
 sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą
być one sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
24.4.2. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje
w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych
przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży
oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
24.4.3. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.
24.4.4. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę
dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
24.4.5. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
25. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH ODOBOWYCH – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4777 348
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący
sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226,
 pisemnie na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach
rozbudowy drogi powiatowej 2672S – ul. Dziechcinka w Wiśle” o sygn.
PZDP.272.5.2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
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w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(1);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (2);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
(1)

W załączeniu:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2,
3. oświadczenie podmiotu udostępniającego – załącznik nr 3,
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4,
5. oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 5,
6. projekt umowy – załącznik nr 6,
7. kosztorysy ofertowe – załącznik nr 7,
8. dokumentacja projektowa – załącznik nr 8
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