SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
PN.:

„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków –
Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone dla zamówienia publicznego
o wartości poniżej 214 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego stosownie
do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. zwana dalej: PZP)

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W MYSZKOWIE
Zbigniew Cesarz

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Żarki, dnia 04.03.2020 r.
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Nazwa Zamawiającego:

POWIATOWY ZARZĄD
Z/S W ŻARKACH

REGON:

151405866

NIP:

577-197-51-85

Miejscowość:
Adres:
Strona internetowa:
Poczta elektroniczna

ŻARKI
UL. MYSZKOWSKA 59, 42-310 ŻARKI
www.pzd.myszkow.pl
sekretariat@pzd.com.pl

Godziny urzędowania:

7.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek)

Tel./faks:

34 314 83 04 / 34 314 83 04

DRÓG

W

MYSZKOWIE

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
znak postępowania: PZD/3/342/DP/ST/2020
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Spis części SIWZ
1. Zamawiający
2. Oznaczenie postępowania
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Termin wykonania zamówienia
6. Opis sposobu przygotowania ofert
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
12. Termin związania ofertą
13. Opis sposobu obliczenia ceny
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16. Wymagania dotyczące wadium.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
19. Unieważnienie postępowania
20. Postanowienia końcowe
21. Załączniki
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Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu i załączników.
W przypadku uwag czy wątpliwości proszony jest o zasygnalizowanie ich przed terminem
składania ofert, gdzie żądanie wyjaśnień w pierwszej połowie terminu do składania ofert
spowoduje, że Zamawiający zawsze udzieli odpowiedzi na podniesione zapytanie. Udzielone
odpowiedzi na pytania stanowić będą integralną część SIWZ. Zamawiający po terminie
składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych
w niniejszej SIWZ. Wykonawca winien zwrócić uwagę na terminy wskazane przez
Zamawiającego i przestrzegać wymagań tam wskazanych.
Cz. 1. Zamawiający
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
tel. 34 3148996 faks. 34 3148304
www.pzd.myszkow.pl
sekretariat@pzd.com.pl

Cz.2. Oznaczenie postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oznaczone jest znakiem: PZD/3/342/DP/ST/2020.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
Cz.3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.), zwana dalej: PZP.
3.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest
pojęcie “ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę – Prawo zamówień publicznych, o której
mowa w pkt 3.1.
3.3 Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługi.
3.4 Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym zastosował tzw. „procedurę
odwróconą” - zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP.
3.5 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
3.6 Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy PZP niniejszego zamówienia, zamówienie jest
prowadzone wspólnie przez Powiat Myszkowski reprezentowany przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach oraz Gminę Myszków, z tym, że upoważnionym
do prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie z/s w Żarkach.
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Cz.4. Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I.: DOTYCZY POWIATU MYSZKOWSKIEGO
4.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej na
przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 8,5 km (początek odcinka od ronda teren gminy Koziegłowy) do ronda koniec obwodnicy na granicy m. Myszków Mrzygłód oraz
budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, budowa kanalizacji deszczowej,
w miejscach występowania rowów przydrożnych (odtworzenie), przebudowa dwóch sztuk
obiektów mostowych, przebudowa muru oporowego, a także opracowanie przedmiarów
i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez
PZD zamówienia na realizację w/w robót budowlanych objętych pozwoleniem ZRID
w przedmiocie przebudowy drogi.
1.1 Odcinek od ronda do mostu (teren gm. Koziegłowy)
- jezdnia szerokości min. 6,0 m
- utwardzone pobocze szer. 1,0 m po str. lewej od ronda w kier. mostu
- ścieżka pieszo – rowerowa po stronie prawej od ronda w kier. mostu
- budowa i przebudowa infrastruktury
- oświetlenie uliczne
1.2 Odcinek od mostu do DW 793 (ul. Wolności teren gm. Myszków)
- przebudowa mostu
- jezdnia szerokości min. 7,0 m
- chodniki obustronne szerokość 2 m
- ścieżka rowerowa szerokość 2 m – po stronie prawej od ronda w kier. DW 793
- miejsca postojowe – po str. lewej od ronda w kier. DW 793
- mur oporowy na odcinku od DW 793 w kierunku szpitala str. prawa
- budowa i przebudowa infrastruktury
- oświetlenie uliczne
1.3 Odcinek od DW 793 ul. Krasickiego do końca zabudowy
- jezdnia szerokości min. 7,0 m
- chodniki obustronne szerokość 2 m na odcinku zabudowy
- budowa i przebudowa infrastruktury
- oświetlenie uliczne
1.4 Odcinek od końca zabudowy przy ul. Krasickiego do początku zabudowy m. Myszków
Mrzygłód.
- przebudowa mostu na przepust
- jezdnia szerokości min. 6,0 m
- pobocze utwardzone szerokość 1,0 m obustronne
- budowa i przebudowa infrastruktury
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- oświetlenie uliczne
1.5 Odcinek przez Mrzygłód
- jezdnia szerokości min. 7,0 m
- chodnik obustronny szerokość do 2,0 m w zależności od posiadanego terenu
- budowa i przebudowa infrastruktury
- oświetlenie uliczne
1.6 Odcinek od końca zabudowy w m. Mrzygłód do ronda
- jezdnia szerokości min. 6,0 m
- obustronne pobocze utwardzone szerokość 1,0 m
- budowa i przebudowa infrastruktury
- oświetlenie uliczne.
4.1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych
rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej
do akceptacji Zamawiającego;
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych
do opracowania projektu budowlanego;
3) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej map podziałowych niezbędnych do
uzyskania decyzji ZRID w ilości 4 egz. (podział dotyczy do 20 działek)
4) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
5) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
6) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy
warunkująca uzyskanie decyzji – w ilości 4 egz.,
7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi
wraz z pozostałymi asortymentami w/w robót łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości 5 egz.;
8) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na
wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w ilości 2 egz., (w przypadku konieczności)
9) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych dalej
STWiORB, obejmujących zadanie - niezbędnych do udzielenia przez Powiatowy Zarząd Dróg
zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na przebudowę –
w ilości 2 egz., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIORB) – winny
zostać wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
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września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego i zawierać zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, sposób wykonywania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonywania
poszczególnych robót, tj. szczegółowe wymagania w zakresie: sprzętu, materiałów, maszyn,
transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów
wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. W końcowej części należy przytoczyć
wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej STWiORB. Treść STWiORB
powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją
projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć
jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych
w projekcie. W celu uniknięcia różnych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robót,
Zamawiający nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych specyfikacjach, wymogów
ujętych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiących podstawę do opracowania
STWiORB). Specyfikacje techniczne należy opracować w sposób umożliwiający
jednoznaczną wykładnię wymaganych standardów dla stosowanych materiałów i wyrobów,
jakości wykonania robót oraz oceny prawidłowości ich wykonania i rozliczania.
Wymagania zawarte w specyfikacjach winny uwzględniać aktualne na dzień oddania
dokumentacji warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z
jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementów rozliczeniowych.
STWiORB musi zawierać spis treści z podaniem numerów stron odpowiednich.
Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego
poprzedzonego dużą literą oznaczającą określoną branżę (np. K – kanalizacyjna, D –
drogowa, T – teletechniczna, E – elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu
winny określać nazwę części obiektu lub wydzielonej roboty, dwie następne - scalony
element konstrukcyjny lub grupę robót, a pozostałe dwie cyfry – element rozliczeniowy
zgodny z punktami. W przypadku bardziej szczegółowego rozliczania elementu lub roboty
(np. z tytułu konkretnych parametrów technicznych i jakościowych i/lub zastosowanych
materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy można uzupełnić (dalsze dwie cyfry, mała litera,
itp.) – przy zachowaniu pełnej zgodności z wyżej wymienionymi punktami specyfikacji
dotyczącymi obmiaru i podstaw płatności. Wspólne wymagania dotyczące robót
budowlanych dla wszystkich branż powinny być ujęte w zbiorczej specyfikacji ogólnej,
kodowanej przykładowo jako „KD.00.00.00 Wymagania ogólne” (dla branży
kanalizacyjnej, drogowej). Specyfikacja ta winna poprzedzać wszystkie inne zawarte w
tomie I zbioru STWiORB. W specyfikacji ogólnej należy m.in. jednoznacznie określić
sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w tejże specyfikacji oraz nie ujętych w
innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej zgodności zapisów specyfikacji
ogólnej
z
treścią
poszczególnych
specyfikacji
szczegółowych.
Dotyczyć
to może m.in.: projektów sporządzanych przez wykonawcę oraz wykonania robót na
podstawie tych projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i utrzymania robót,
obsługi geodezyjnej inwestycji, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za czasowe
zajęcie terenów na cele budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu,
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naprawy wyrządzonych szkód, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz
szeregu innych kosztów około inwestycyjnych wynikających z przepisów prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych czy też technologii i
organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu „w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt
ogólny, gdyż nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny
wykonawca robót ma te elementy rozliczyć. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa
przewiduje wykonanie robót tj. usuwanie humusu, usunięcie drzew i krzewów, w
stosownych specyfikacjach technicznych należy podać dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiałów rozbiórkowych (nadających się lub nie do ponownego
wykorzystania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji
KD.00.00.00. STWiORB musi bezwzględnie dotyczyć tylko zakresu robót objętych
dokumentacja projektową
Przedmiar robót, przedmiar robót w układzie TER i kosztorys ofertowy
2 egz. w formie papierowej,
1 egz. w formie elektronicznej:
 całość - plik w programie do kosztorysowania oraz wyeksportowany plik do
formatu PDF
Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 1129). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych; Należy zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych
z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego
oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru
robót należy także podać dane jednostki i osoby opracowującej przedmiar (wraz
z podpisem tej osoby).



Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym (STWiORB), w formie
Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich
robót objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania należy zestawić
w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja
DM.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele
Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać
w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie
zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony
tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla
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przedmiaru robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić
w następującym układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej
walucie (kolumna nie wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartość
wyrażona w zdefiniowanej jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi).
Poszczególne wiersze danej Tabeli Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać
systematykę przyjętą dla Specyfikacji Technicznych. Ostatnie wiersze TER powinny
dotyczyć podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli
w układzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma
netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być
ponumerowane i odpowiadać tylko i wyłącznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWiORB
(zgodność jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek).
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi
formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym
z MS Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Przedmiar robót w układzie TER należy sporządzić na bazie przyszłego kosztorysu
ofertowego, jaki będą składać wykonawcy robót budowlanych, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje rozliczeniowe danej
Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy uzupełnić o dodatkowe wiersze - jako nie
wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowej. W wierszach tych należy wyspecyfikować
cząstkowe wyliczenia ilościowe składające się na sumaryczną ilość rozliczeniową (ze
wskazaniem lokalizacji lub „źródła” wyliczeń). W podpozycjach należy także wykazać te
elementy rozliczeniowe które nie mają zdefiniowanych jednostek obmiarowych a stanowią
składnik ceny jednostkowej wg STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie należy nadawać
odrębnych numerów; podpozycje mogą być punktowane i/lub wyróżnione odrębną
czcionką. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna być dostarczona
Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.
Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER:
Kosztorys inwestorski należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych
dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Założenia do kosztorysowania należy uzgodnić
z Zamawiającym. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
Kosztorys inwestorski należy sporządzić odrębnie: w układzie szczegółowym i
uproszczonym w formie TER. TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego
ustalając ceny dla poszczególnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
przyjętego w TER stopnia agregacji elementów rozliczeniowych, powinny korelować z
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wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej –
wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny
odpowiadać zapisom pkt. 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do
danej pozycji rozliczeniowej. Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego
w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona
Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający
samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.
Materiały przetargowe:
Materiały przetargowe stanowią, przekazaną na nośnikach danych, cyfrową kompletną
ostateczną wersję dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji
papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania
oraz datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być
uporządkowane w sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Materiały
przetargowe stanowią wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane
Zamawiającemu (np. mapa do celów projektowych, karta informacyjna, operat
wodnoprawny, rozpoznanie podłoża gruntowego, projekt budowlano-wykonawczy
z załącznikami, projekty organizacji ruchu z załącznikami, STWiOR, TER-y, i inne
wymienione w OPZ. Materiały przetargowe należy przekazać na trzech niezależnych
nośnikach. Nośnik pierwszy winien zawierać wersję nieedytowalną dokumentacji z
wyłączeniem materiałów zawierających szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf
oraz dodatkowo jpg dla orientacji i planu zagospodarowania terenu), nośnik drugi winien
zawierać wersję edytowalną (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiałów
zamieszczonych na nośniku pierwszym. Nośnik trzeci winien zawierać kosztorysy i TER-y.
Wielkość jednego pliku nieedytowalnego nie może przekraczać 16 MB. Podkłady mapowe
oraz plany sytuacyjne winny być umieszczone w państwowym układzie współrzędnych.
W przypadku pracy na odnośnikach pliki winny być przygotowane w taki sposób, by
otwarcie pliku zasadniczego powodowało samoistne załadowanie odnośnika.
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego - 2 egz.,
11) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i uzyskanie jego
zatwierdzenia,
12) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
Koncepcje planu zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe
rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi (jezdnia, chodnik, ścieżka
rowerowa, miejsca postojowe, odwodnienie – kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg,
teletechnika, energetyka – oświetlenie uliczne) zaznaczone elementy infrastruktury technicznej
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będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji,
wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę
CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz
edytowalna (DOC, DWG).
4.1.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt 4.1.1 obejmuje ponadto:
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej na długości
projektowanego odcinka 8,5 km (przeprowadzenie procedury ustalenia granic
ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone).
b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
c) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco
przekazywać do Sekcji Technicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie,
w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast
oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz
z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej
dokumentacji , na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na
podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.
● Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do
zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru
robót budowlanych przez Zamawiającego.
● Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi
zawarta Umowa.
● Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
● W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia
infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
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ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca
zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
● Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do
przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań . Wprowadzenie zmian nie może być podstawą
do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy
Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
4.1.4. Założenia projektowe:
Droga powiatowa klasy Z, szerokość jezdni w terenie niezabudowanym - min. 6,0 m,
w terenie zabudowanym - min. 7,0 m, szerokość poboczy - 1,0 m
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów:
a) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej, chodników, miejsc postojowych
b) Budowa ścieżki rowerowej
c) Odwodnienie – kanalizacja deszczowa (rozwiązania w zakresie odwodnienia Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) do akceptacji
d) Przebudowa mostu (ul. Wolności) i przebudowa mostu na przepust (obręb Mrzygłód)
e) Przebudowa muru oporowego
f) Projekt powinien przewidywać przebudowę zjazdów istniejących i budowę nowych
w miejscach gdzie widoczne są ślady użytkowania. Przebudowa zjazdów istniejących oraz
budowa nowych (do posesji nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony).
Zjazdy do pól nawierzchnia tłuczniowa.
g) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci.
h) Jeżeli na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność dokonania
podziałów nieruchomości (uzyskanie map prawnych - podziałowych) to Zamawiający zleci
ich wykonanie w oparciu o formularz cenowy zawarty w ofercie. W przypadku gdy nie będzie
konieczności podziału liczby nieruchomości jak przewidywana, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmniejszenia wynagrodzenia umownego w oparciu o formularz cenowy zawarty w
ofercie.
i) Oświetlenie uliczne należy zaprojektować jako wydzielone tj. z odrębnym opomiarowaniem
i sterowaniem z podziałem na oświetlenie projektowane na terenie Gminy Myszków
i oświetlenie projektowane na terenie Gminy Koziegłowy), na podstawie warunków wydanych
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej
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Należy zaprojektować oświetlenie z wykorzystaniem słupów aluminiowych z oprawami
w technologii LED umożliwiającymi redukcję poziomu natężenia oświetlenia drogi.
Zaprojektowane sterowanie oświetleniem ma umożliwiać:
 pełną kontrolę i zarządzanie systemem przez stronę www,
 synchronizację czasu GPS (pobierane z GPS czas i położenie geograficzne umożliwiają
dokładne obliczenie wschodów i zachodów słońca w danym dniu i miejscu),
 komunikację: GPRS, SMS,
 automatyczną lokalizacja sterowników na mapie strony www,
 łatwe tworzenie i zarządzanie grupami sterowników,
 możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em (z telefonu
komórkowego lub strony www),
 monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrów sieci: prądu, napięcia,
zużycia energii, mocy czynnej, mocy biernej,
 archiwizację i wizualizację danych alarmowych i pomiarowych,
 raportowanie,
 autoryzację użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień,
 zdalną wymianę oprogramowania i ustawień po GPRS,
 awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora,
 wprowadzenie min 8 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia ( np. święta
kalendarzowe, święta lokalne, itp.),
 ustawienie odrębnych poprawek dla lata i zimy,
 uzyskanie natychmiastowej informacji o wystąpieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku
napięcia zasilania, zaniku poszczególnych faz, przekroczenia/obniżenia mocy, otwarć
szafy,
 zdalne włączanie/wyłączanie oświetlenia podczas prac serwisowych,
 włączenia/wyłączenia oświetlenia za pomocą wiadomości SMS,
 dostosowanie oświetlenia drogowego do aktualnego natężenia ruchu (w oparciu o dane
z zewnętrznego systemu sterowania ruchem ulicznym).
Przekroje kabli zasilających oświetlenie uliczne należy zaprojektować w sposób
umożliwiający w przyszłości zasilanie nowego oświetlenia ulicznego w drogach
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krzyżujących się z ul. Aleja Wolności , ul. Krasickiego, ul. Paderewskiego, ul. Rynek,
ul. Krakowską i ul. Zawiercką
j) W razie konieczności wykonać należy wykaz synchronizacyjny.
k) Dokonać badania ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla działek objętych pomiarem
oraz działek z nią graniczących
CZĘŚĆ II.: DOTYCZY GMINY MYSZKÓW
4.2.1. Nazwa części:
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg
ul. Wolności i ul. Krasickiego.
Zamówienie obejmuje na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego
4.2.2. Adresy (lokalizacja) obiektu:
Droga powiatowa o długości ok. 8,5 km - początek odcinka od skrzyżowania o ruchu
okrężnym drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Aleja Wolności na terenie Gminy Koziegłowy, przez
drogi na terenie Gminy Myszków, w tym: ul. Aleja Wolności, ul. Krasickiego,
ul. Paderewskiego, ul. Rynek, ul. Krakowską i ul. Zawiercką, a kończąc na skrzyżowaniu
o ruchu okrężnym ul. Zawierckiej, ul. Teodora Marszałka z drogą wojewódzką nr 791.
4.2.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowy zakres prac projektowych jest częściowo objęty następującymi planami
miejscowymi:
- plan 04 - "MIJACZÓW - MICHAŁÓW"
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obszaru
o powierzchni około 155 ha, położony w obrębie dzielnicy "Michałów" i północnej części
dzielnicy "Mijaczów", którego granica przebiega: od wschodu wzdłuż terenu Fabryki Papieru
i ul. Pułaskiego, od południa wzdłuż al. Wolności, od zachodu po granicy administracyjnej
miasta Myszkowa z gminą Koziegłowy, a od północy wzdłuż linii kolejowej KatowiceCzęstochowa,
- plan 06 - "MIJACZÓW - UL. KRASICKIEGO"
Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla
obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy Mijaczów i ograniczony:
ul. Krasickiego, ul. Pułaskiego, rzeką Wartą, terenem fabryki "SOKPOL", ul. Kopernika,
ul. Waryńskiego i ul. Piękną.
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- plan 08 - "MIJACZÓW, PUSTKOWIE MIJACZOWSKIE"
Uchwała Nr XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla
obszaru miasta Myszkowa położonego w obrębie dzielnicy "Mijaczów" i "Pustkowie
Mijaczowskie" - w rejonie ulic: Alei Wolności, Krasickiego, Wyzwolenia, Strugi, Pułaskiego,
Szpitalnej.
- plan 17 - "CISZÓWKA I GRUCHLA"
Uchwała Nr XXXV/273/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa w rejonie dzielnic
CISZÓWKA I GRUCHLA. Plan o powierzchni ok. 505,4 ha. Granice planu wyznaczają:
1. od północy i północnego wschodu tereny zamknięte PKP (stycznie do granicy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego
Uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r.);
2. od południa ul. Krasickiego (na fragmencie stycznie do granicy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego Uchwałą nr
XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r.);
3. od zachodu fragment ul. Pięknej oraz ul. Waryńskiego (stycznie do granicy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalonego
Uchwałą nr XXIV/212/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 października 2008r.).
Zapisy w/w planów są dostępne pod adresem: urbanistyka.miastomyszkow.pl

4.2.5. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji umożliwiającej budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ramach gminnej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa
infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego” wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad dokumentacją wykonaną w ramach niniejszego zamówienia.
Dokumentacja opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami winna obejmować
wszystkie materiały, niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych w projektowanym zakresie.
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
4.3. Stan istniejący
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Na niżej wymienionych odcinkach drogi powiatowej przewidzianej do przebudowy istnieje
następujące uzbrojenie:
4.3.1. Odcinek od skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi wojewódzkiej nr 791
z przedłużeniem drogi Aleja Wolności w Myszkowie do mostu nad rzeką Mijaczowski (teren
gminy Koziegłowy).
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna,
- sieć gazowa.
4.3.2. Odcinek wzdłuż ul. Aleja Wolności w Myszkowie - od mostu nad rzeką Mijaczowski
do skrzyżowania ul. Aleja Wolności z drogą wojewódzką nr 793 – ul. Pułaskiego (teren gminy
Myszków).
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna,
- sieć gazowa,
- fragmentami sieć kanalizacji deszczowej,
- fragmentami sieć kanalizacji ogólnospławnej.
4.3.3. Odcinek ul. Krasickiego od skrzyżowania z drogą wojewódzką 793 – ul. Pułaskiego
do ostatnich zabudowań przy ul. Papiernia.
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna,
- sieć gazowa,
- fragmentami sieć kanalizacji deszczowej,
- fragmentami sieć kanalizacji sanitarnej.
4.4. Stan projektowany:
4.4.1. Sieć wodociągową należy zaprojektować na podstawie warunków wydanych przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie z/s przy ul. Okrzei 140.

16

4.4.2. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować na podstawie warunków wydanych
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie z/s przy ul. Okrzei 140. Wraz
z siecią kanalizacji sanitarnej która zostanie zlokalizowana w pasie drogowym należy
zaprojektować przyłącza kanalizacji do wszystkich przyległych do drogi posesji i dróg.
Lokalizację przyłączy do działek prywatnych należy uzgodnić z właścicielem działki do której
przyłącze jest projektowane. Lokalizację przyłączy do działek drogowych należy uzgodnić
z zarządcą danej drogi.
Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej należy wziąć pod uwagę optymalizację kosztów
realizacji i późniejszej jej eksploatacji. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków
grawitacyjnie należy zaprojektować sieć jako grawitacyjno - tłoczną.
4.4.4. Informacje dodatkowe
Do obowiązków Wykonawcy należy również rozwiązanie kolizji projektowanych
obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną z ewentualnymi projektami ich przebudowy,
które nie będą stanowić podstawy do zamówienia odrębnego lub dodatkowego wynagrodzenia.
Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji
robót, do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie tej dokumentacji na własny koszt.
UWAGA:
Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzane
przez Zamawiającego.
4.5. Zakres prac projektowych w poszczególnych odcinkach dróg powiatowych:
4.5.1. Odcinek od skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi wojewódzkiej nr 791
z przedłużeniem drogi Aleja Wolności w Myszkowie do mostu nad rzeką Mijaczowski (teren
gminy Koziegłowy).
- przebudowa sieci wodociągowej na długości ok. 280m wraz z przyłączami do granic
posesji w tym przejście pod rzeką Mijaczowski,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami na długości ok. 280m w tym przejście
pod rzeką Mijaczowski,
4.5.2. Odcinek wzdłuż ul. Aleja Wolności w Myszkowie - od mostu nad rzeką Mijaczowski
do skrzyżowania ul. Aleja Wolności z drogą wojewódzką nr 793 – ul. Pułaskiego (teren gminy
Myszków).
- przebudowa sieci wodociągowej na długości ok. 1,5km,
- budowa kanalizacji sanitarnej na długości ok. 1,5km,
4.5.3. Odcinek ul. Krasickiego od skrzyżowania z drogą wojewódzką 793 – ul. Pułaskiego
do ostatnich zabudowań przy "ul. Papiernia."
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- przebudowa sieci wodociągowej na długości ok. 2,2,km,
- budowa kanalizacji sanitarnej na długości ok. 2,2km z możliwością włączenia do
istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na wysokości ul. Rolniczej i ul. Storczykowej,
Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych obejmująca budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym przedmiary i kosztorysy inwestorskie winna być
opracowana odrębnie dla sieci projektowanych na terenie:
a) gminy Koziegłowy, tj. na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi
wojewódzkiej nr 791 z przedłużeniem ul. Aleja Wolności w Myszkowie do mostu nad
rzeką Mijaczowski wraz z przejściem pod rzeką,
b) gminy Myszków – na odcinku od mostu nad rzeką Mijaczowski, wzdłuż ul. Aleja
Wolności, ul. Krasickiego, ul. Paderewskiego, ul. Rynek, ul. Krakowskiej, ul. Zawierckiej
do skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Zawierckiej, ul. Teodora Marszałka z drogą
wojewódzką nr 791.
4.6 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę:
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), z uwagi na to, iż realizacja
przedmiotu zamówienia jest oparta głównie na osobach wykonujących usługi z zakresu
projektowania.
Czynności te zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu w/w przepisu
Kodeksu pracy.
Osoby o ww. profilu działalności, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wykonują
w większości wolny zawód, tj. działają na własny rachunek, a zatem przewidywanie przez
Zamawiającego wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
takich osób na podstawie umowy o pracę eliminowałoby je z udziału w realizacji zamówienia,
co nie leży w interesie Zamawiającego.
4.6.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
4.6.1.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
4.6.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 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.
4.6.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części
zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie
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Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy PZP,
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV
71.32.20.00-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Na projektem i dokumentacją
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne i kontrolne,

Cz.5.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 18.12.2020 r., z tym że realizacja zamówienia podzielona
będzie na następujące etapy:
- etap I – przekazania projektu wstępnego – maksymalnie do 5 miesięcy od dnia
podpisania umowy
- etap II – przekazanie projektu końcowego – do 18.12.2020 r.
- dla sprawowania nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych do dnia terminu zakończenia robót budowlanych
W zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej
oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność
będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, termin wykonania przedmiotu
umowy uzależniony jest od terminu przeprowadzenia ww. postępowania o zamówienie
publiczne.
W zakresie sprawowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1186) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi
na podstawie Dokumentacji projektowej, termin wykonania przedmiotu umowy uzależniony
jest od terminu realizacji inwestycji.
Cz.6. Opis sposobu przygotowania ofert
6.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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6.2 Oferta przetargowa musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
6.3 Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę
na wykonanie zamówienia obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
6.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.5 Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy- załącznik Nr 1 do SIWZ.
6.6 Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w pkt 6.7.
6.7 Do oferty należy załączyć:
- Formularz Ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ
- Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu–
załącznik Nr 2 do SIWZ.
- Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu –załącznik Nr 3 do SIWZ.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy
- Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a
ustawy PZP, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.
6.8 Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.9 Oferta winna być sporządzona w 1 egz. na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku
niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
6.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy
dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną
do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich
wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę
umocowaną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika np. z umowy spółki cywilnej
to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tą umowę (oryginał) lub jej kopię
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez wszystkich wykonawców.
6.11 Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
6.11.1 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

20

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.11.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą
być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
6.11.3 Oświadczenia, o których mowa w Cz.9 niniejszej SIWZ (w pkt 9.1, w pkt 9.2, w pkt 9.3)
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców
składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.11.4 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim,
na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
6.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
6.13 W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. Z 2016 r. poz.1126).
6.14 Strony oferty winny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 6.16. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
6.15 Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron. Wszystkie strony
oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały.
6.16 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Strony zawierające informacje, o których mowa powyżej, winny być oddzielnie ze sobą
połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i umieszczone
w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
6.17 Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską
w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie. Koperta/opakowanie zawierające
ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
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Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków –
Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
PZD/3/342/DP/ST/2020
Nie otwierać przed przetargiem
Opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku braku ww. danych
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską – jej nie
otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
6.18 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty,
tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty - „Przebudowa drogi
powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5
km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”,
PZD/3/342/DP/ST/2020
6.19 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, należy wskazać
w Formularzu Ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) część zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
W sytuacji gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom, wówczas Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie
zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.
W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 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.
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Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części
zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy PZP,
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.20 Kopie umów z podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają
być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6.21 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Cz.7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
7.1 Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winna być złożona
w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Zarządzie
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, w Sekretariacie- pokój
nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2020 r. do godz.10.00
7.2 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona zgodnie z art. 84 ust 2 PZP.
7.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego –
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59,
42-310 Żarki, sala narad (I piętro).
7.4 Otwarcie ofert jest jawne.
7.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
7.6 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
- ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach
UWAGA!!!: Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP (informacje
z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ.
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Cz.8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
1) Spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
c.1) Doświadczenie zawodowe
W celu oceny spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna,
iż Wykonawca spełnił warunek udziału, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
- minimum dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub
przebudowy dróg (o długości min. 4 000 m) z uzyskaniem decyzji ZRID lub uzyskaniem
pozwolenia na budowę wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi te
zostały wykonane należycie,
- minimum dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej
budowę kanalizacji sanitarnej o długości min. 1000 m o średnicy min. Ø 300,
wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie,
- minimum dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej
budowę sieci wodociągowej o długości min. 1000 m i średnicy min Ø 110 wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie,
- minimum dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej
budowę oświetlenia ulicznego o długości min. 1000 m wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie.
Uwagi:
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- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi
zostały wykonane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy
w wykazie usług wykonanych podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
- 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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ)
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
powyżej.

c.2) Kadra techniczna
W celu oceny spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna,
iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez
nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia tj.:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje
zawodowe nie mniejsze niż:

Kwalifikacje: - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
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wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) oraz uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uprawnienia
budowlane

bez

ograniczeń

w

zakresie

sieci,

instalacji

urządzeń

elektrycznych

i elektroenergetycznych.
Uwagi:
- Zamawiający dopuszcza także odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
- 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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ).
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
powyżej.
2) Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
wykluczy:
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Art. 24 ust.1 pkt. 12 - Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
Art. 24 ust.1 pkt. 13 - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano
za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2019
poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2016r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Art. 24 ust.1 pkt. 14 - Wykonawcę, 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 13;
Art. 24 ust.1 pkt. 15 - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Art. 24 ust.1 pkt. 16 - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
Art. 24 ust.1 pkt. 17 - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Art. 24 ust.1 pkt. 18 - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Art. 24 ust.1 pkt. 19 - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
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Art. 24 ust.1 pkt. 20 - Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
Art. 24 ust.1 pkt. 21 - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
Art. 24 ust.1 pkt. 22 - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
Art. 24 ust.1 pkt. 23 - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2019 r. poz.369 t.j), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Procedura sanacyjna – samooczyszczenie:
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust.5 ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
sytuacji opisanej powyżej. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia
własnego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt.1 ustawy:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 poz. 243 t.j.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2019 poz.498 t.j.)
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8.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu:
W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa
w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.
Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego
i podanych w SIWZ dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu.
Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród
tych, które nie zostaną odrzucone po analizie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.
Dla zapewniane odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył
Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę(ów) warunków udziału w tym postępowaniu dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty
(wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów w Cz.9 SIWZ) złożone przez Wykonawcę
w niniejszym postępowaniu oraz zapisy zawarte w ofercie i jej załącznikach. Nie spełnienie
przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu spowoduje
obligatoryjne wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12). Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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Cz.9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
(załączniki nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz
załącznik nr 3 do SIWZ.
9.4. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP (informacje z otwarcia ofert), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. Poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe należy złożyć wg. wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
9.5.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
PZP tj:
9.5.1 Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.1 pkt 3 ustawy PZP (dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania):
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
(w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP, może
skorzystać z dokumentów znajdujących się w ogólnej dostępnych bazach danych).
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UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument, o którym mowa
w pkt 9.5.1, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 9.5.1.
9.5.2 Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu):
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –
wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.6. 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 lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór
zobowiązania stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ).
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 22 i ust. 5.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 9.5.1.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Zamawiający), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
powyżej.
9.7. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwane
dalej „rozporządzeniem”;
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

32

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby – wystawionych nie wcześniej niż w terminie jw.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.8 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa
w pkt. 9.5.1, pkt. 9.5.2, pkt. 9.7 w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
9.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w pkt. 9.5.1, pkt. 9.5.2,
pkt 9.7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
9.10. Oświadczenia, o których mowa w Cz.9 niniejszej SIWZ (w pkt 9.1, w pkt 9.2, w pkt 9.3)
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców
składane są w oryginale.
9.11. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.12 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim,
na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9.13 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt.9.8, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9.14 W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
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Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. Z 2016 r. poz.1126).
9.15 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1,oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Cz.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
10.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy
dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez spółkę
cywilną do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez
wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające
osobę umocowaną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika np. z umowy spółki
cywilnej to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tą umowę (oryginał) lub jej
kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców.
10.2 Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
10.3 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno
być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
10.5. Wykonawcy składają wspólnie ofertę przy czym:
a) oświadczenia lub dokumenty powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać,
że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie ( tzn. składa co najmniej
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie);
b) oświadczenia lub dokumenty dotyczące braku podstaw wykluczenia muszą być złożone
osobno przez każdego z Wykonawców.
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10.6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie,
Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne
przedłożona została umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia.
10.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Cz.11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1 Zamawiający dopuszcza aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm), osobiście; za
pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2019 r. poz. 123 z późn. zm) adres e-mail: sekretariat@pzd.com.pl przy czym zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
11.2 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
11.3 Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie
odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
11.4 Zapytania należy kierować do Zamawiającego na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki,
faksem nr: 34 314-83-04
lub e-mail: sekretariat@pzd.com.pl
11.5 Odpowiedzi na zapytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
11.6 Jeżeli w wyniku zmian i wyjaśnień treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert,

35

informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczając informację
na stronie internetowej.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu wyznaczonego
na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.
W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem strona, która otrzymuje
dokumenty lub informację, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument
lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający żąda
w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę należy domniemywać, że pismo
wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, musi
być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie Powiatowego Zarządu Dróg: Maciej Mstowski, tel. 34 314 83 04, email:
sekretariat@pzd.com.pl,
- w zakresie Gminy Myszków Radosław Haluk tel. 34 313 26 82 wew. 152, email:
r.haluk@miastomyszkow.pl
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać
nr postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. Formaty plików muszą być zgodne
z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05)
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Udostępnienie
protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga elektroniczną, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy
wskazanym
we
wniosku.
(Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Dz. U. 2016r., poz. 1128).
Cz.12. Termin związania ofertą
12.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
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12.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85
ust.2 ustawy PZP).
12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Cz.13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
13.2 Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego bez dodatkowego
wynagrodzenia (cena ofertowa powinna także uwzględnić koszty nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji).
13.3 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielanie odpowiedzi na pytania
w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych
zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań
i udzielanych odpowiedzi (cena ofertowa powinna także uwzględnić koszty udzielania
odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne).
13.4 Cena winna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
13.5 Ceny oferty uwzględniające wszystkie zobowiązania, muszą być podane w złotych
polskich (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
13.6 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym
13.7 Wykonawcy nie zezwala się na samodzielne dodawanie żadnych nowych pozycji
w którejkolwiek części formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ.
13.8 Wykonawca nie jest uprawniony do samoistnych zmian opisów w Formularzu
ofertowym. Zmiany należy uwzględnić tylko w przypadku zmian, modyfikacji wprowadzonych
przez Zamawiającego w trakcie postępowania.
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13.9 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa niniejszej SIWZ,
powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
13.10 W Formularzu Ofertowym, Wykonawca określi Ceny Netto i Brutto plus obowiązujący
podatek VAT.
13.11 Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną liczbą a podaną słownie,
to jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana liczbą.
13.12 Cena może być tylko jedna.
13.13 W przypadku cen określające 3 i więcej miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania przeliczenia wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą
obowiązującą przy zaokrągleniach tj. poniżej 5 – zaokrąglenie w dół do dwóch miejsc
po przecinku, a powyżej i równe 5 – zaokrąglenie w górę do dwóch miejsc po przecinku.
13.14 Zamawiający w przypadku poprawienia omyłek rachunkowych będzie stosował zasadę
wskazaną wyżej.
13.15 Zamawiający poprawia omyłki w ofertach zgodnie z zasadami określonymi w art. 87
Ustawy PZP.
13.16 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
do wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
13.17 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzić będzie 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.
13.18 Oferta musi być zgodna z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu.
13.19 Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Cz.14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa
w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym
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mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiać w ofercie
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ( art. 87 PZP).
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny tych ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oraz ich znaczeniem:

L.p.

1.

2.

Kryterium

Znaczenie kryterium
(w %)

Liczba możliwych
do uzyskania punktów

Cena łączna brutto realizacji
zamówienia
Doświadczenie osoby/osób
wyznaczonych do realizacji
zamówienia, które będą
wykonywały dokumentację
projektową

60

60

40

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1 % = 1 punkt.

14.1 Cena łączna brutto realizacji zamówienia – 60% (C).
Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada
1 punktowi, wg wzoru S=C
gdzie:
S – Suma punktów przyznanych ofercie
– max. 60 punktów
C – ilość punktów za oferowaną cenę (brutto)
– max. 60 punktów
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 60.
Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:
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(Cn/Cb) x 60 = Wc

gdzie
WC – ilość punktów dla kryterium ceny
Cn – najniższa łączna cena brutto realizacji zamówienia
Cb – łączna cena brutto realizacji zamówienia oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
14.2 Doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które będą
wykonywały dokumentację projektową – 40 % (D).
W którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden punkt (można uzyskać
maksymalnie 40 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
D – liczba punktów (maksymalnie 40 punktów) uzyskanych za doświadczenie osoby/osób,
wyznaczonych do realizacji zamówienia, które będą wykonywały projekt budowlany budowy
drogi posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze
przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte
poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy 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 z późn. zm.), która będzie przyznawana
w następujący sposób:
 0 punktów – za brak przynajmniej jednego wykonanego w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert przez osobę/osoby wskazane w ofercie
projektu budowlanego budowy lub przebudowy drogi klasy Z w rozumieniu
przepisów Prawa budowlanego, o długości min. 600,00 m,
 10 punktów – za jeden wykonany w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert przez osobę/osoby wskazane w ofercie projekt budowlany
budowy lub przebudowy drogi klasy Z w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, o długości min. 600,00 m,
 20 punktów – za dwa wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert przez osobę/osoby wskazane w ofercie projekty budowlane
budowy lub przebudowy drogi klasy Z w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, o długości min. 600,00 m,
 30 punktów – za trzy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert przez osobę/osoby wskazane w ofercie projekty budowlane
budowy lub przebudowy drogi klasy Z w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, o długości min. 600,00 m,
 40 punktów – za cztery i więcej wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert przez osobę/osoby wskazane w ofercie projekty
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budowlane budowy lub przebudowy drogi klasy Z w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, o długości min. 600,00 m
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała
najkorzystniejszy bilans punktów (P) za:
- cena łączna brutto realizacji zamówienia
- doświadczenie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, które będą wykonywały
dokumentację projektową
w oparciu o następujący wzór:
P= C + D
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Cz.15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
15.2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub jeżeli upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art.180 ust. 2 ustawy PZP
lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
41

O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
15.3. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może być
dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości
zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w niżej
wymienionych przypadkach:
1) Możliwa jest:
a) zmian adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku
Wykonawcy
c) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
e) zmiana zakresu podwykonawstwa,
f) zaakceptowana zmiana podwykonawcy,
g) w zakresie powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie Wykonawcę, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 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.
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
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a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z rezygnacją z części przewidzianego zakresu usług.
przy czym łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
4) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) przedłużenia procedury przetargowej,
b) przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje, itp.),
c) przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do terminów
ustawowych
d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów
wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej
e) w przypadku zmiany warunków technicznych i standardów ustalonych przez uprawnione
organy
Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o ilość dni, w których zaistniały
niekorzystne czy nieprzewidziane ww. warunki.
3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
3)Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany
4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.).
5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust.2, ust.3 i ust. 4 może dojść do podpisania
przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Cz.16. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.:
a) pieniądzu,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 poz. 299 t.j).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378 2001 0105
podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy:

„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków –
Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
23.03.2020r. do godz.10.00. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym,
ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w formie oryginału w SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu
Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42 – 310 Żarki.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo.
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
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jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy PZP.
Cz.17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Cz.18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
18.1. 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 PZP, przysługują środki ochrony prawnej (DZIAŁ VI Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j).
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.3. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
18.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy PZP.
18.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18.9. Na czynności, o których mowa w art.181 ust.2 ustawy PZP, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy PZP.
18.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
18.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
18.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.13. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
18.14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
18.15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.16. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
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ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Cz.19. Unieważnienie postępowania
19.1 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy PZP.
19.2 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Cz.20. Postanowienia końcowe
20.1. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, należy wskazać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr1 do SIWZ) część
zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom i podanie przez
Wykonawcę firm podwykonawców. W sytuacji gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu
oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, wówczas
Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia
podwykonawcom.
W przypadku wykonywania zamówienia siłami własnymi
podwykonawców - należy zamieścić adnotację: „nie dotyczy”.

–

bez

udziału

20.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą z punku widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
20.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając jednocześnie
informacje, o których mowa w art. 92 ustawy oraz zamieści te informacje na stronie
internetowej i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
20.4 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie
określony termin zawarcia umowy.
20.5 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96. ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Strony zawierające informacje, o których mowa powyżej, winny być oddzielnie ze sobą
połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i umieszczone
w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2019 poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
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przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być
udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
20.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
20.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.10 Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się
w Cz. 1 niniejszej SIWZ.
20.11 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcom zamówienia odbywać
się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
20.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
20.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
20.15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy PZP.
20.16.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
20.17. Zamawiający nie wykazuje kluczowych części zamówienia i nie żąda osobistego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
20.18. W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że:
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-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pzd.com.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków –
Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego”.
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
PZP”;
- Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną B5
i B10.
- 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
20.19 Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych
osobowych
Wykonawcy,
na
podstawie
postanowień
umownych
zawartych
w Istotnych Postanowieniach Umownych i wymaga od Wykonawcy przestrzegania tych
postanowień.
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Cz.21. Załączniki
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Zobowiązanie Podmiotu
Załącznik Nr 6 –Wykaz usług wykonanych
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
Załącznik Nr 8 – Wzór umowy
Żarki, dnia 04.03.2020 r.
Opracował:
Maciej Mstowski
Radosław Haluk
Zatwierdził:
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W MYSZKOWIE
Zbigniew Cesarz
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