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1. INFORMACJE O  ZAMAWIAJĄCYM: 

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 

ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz 

tel.: (+48 56) 66 30 800 

e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl 

adres strony internetowej: www.bip.zdm.grudziadz.pl 

NIP : 8762403226 

REGON:340534333 

Godziny urzędowania: 

poniedziałek – czwartek: 7:00 – 15:30, 

piątek: 7:00 – 13:00 

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  

 https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz  

 

Osobami  uprawnionymi  do komunikowania się z Wykonawcami są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia Pan Jarosław Trawka  

- w zakresie procedury Pani Agnieszka Sudziarska  

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

 

2.2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

2.2.1. W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do 

negocjacji  wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.  

2.2.2. Zamawiający wskaże w zaproszeniu termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz 

zakres treści oferty.  

2.2.3. Ewentualne negocjacje dotyczą wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają 

ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.   

2.2.4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody 

drugiej strony, ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych  

z negocjacjami.  

2.2.5. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników 

negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych oraz przedstawi ich termin 

otwarcia (nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia).  

2.2.6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu.  

mailto:zdm@zdm.grudziadz.pl
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2.2.7. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do   negocjacji. 

2.2.8. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich  

w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 34A w Grudziądzu,  

tel.: 56 66 30 800 

2) Kontakt z inspektorem pod adresem: iod@zdm-grudziadz.pl  

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

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz 2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od  dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp, 

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

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych **;  

b) 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 ***; 

c)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 



dotyczących narusza przepisy RODO; 

       9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

4.1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać                           

w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. 

4.2.Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2 stanowią: załącznik nr 7 do SWZ 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 8 do SWZ (specyfikacje 

techniczne). 

 

4.3. Zadanie podzielono na dwie części w następującym zakresie: 

 

Część 1: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni przy użyciu mieszanki 

mineralno – bitumicznej pozyskanej z recyklera, przewidziano na powierzchni około 1 150,00 

m2 , przy założeniu wbudowania mieszanki w ilości 0,13 Mg/m2.  

 

Część 2: Wykonanie remontu nawierzchni jezdni przy zastosowaniu technologii sprysku 

lepiszczem i posypaniu kruszywem przy użyciu remontera, przewidziano na powierzchni 

około 14 600,00 m2, na jezdniach o nawierzchni bitumicznej, na drogach gruntowych 

wzmocnionych destruktem bitumicznym, tłuczniem kamiennym lub betonowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonania remontu, i zostanie zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Zamawiającego  

w terminie przewidzianym umową.  

 

4.4.Kod  CPV:  

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 



4.5.Wykonawca lub Podwykonawca/y zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

polegających na pracy fizycznej i operatorów sprzętów, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Uprawnienia Zamawiającego 

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

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są w projekcie umowy. 

4.6.W dokumentacji podane nazwy własne są przykładowe. Do wszystkich nazw własnych 

należy dodać zapis „lub równoważne”. Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej 

załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca 

itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 103 ust. 

1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych  

i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany 

technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach 

przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

4.7.Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie  

z postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentacją. 

4.8.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

4.9.Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu 

znane podał nazwy tych podwykonawców. 

4.10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

4.11.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 

ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 100 % 

wartości zamówienia podstawowego dla każdej części. 

4.12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4.13.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Termin realizacji zamówienia dla części 1 i części 2 wynosi: od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2021.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie pkt 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie: 



6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie, 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

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

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie, 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli:  

1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej. Wskazane osoby winny posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 

Powyższy warunek dotyczy każdej części zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wygra 

więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych osób  

w różnych częściach. 

 

6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

6.4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających 

wykonywanie zamówienia przez którąś ze wskazanych przez Wykonawcę osób, 

Wykonawca będzie mógł zmienić personel delegowany do wykonywania zamówienia.  

W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub 

wyższych kwalifikacjach, jak określone powyżej. Zmiana osoby pełniącej wyżej 

wymienioną funkcję w trakcie realizacji zamówienia, wymagać będzie powiadomienia 

Zamawiającego i jego akceptacji. 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

PZP, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych: 

7.1. w art. 108 ust. 1 pzp, 

7.2. w art. 109 ust. 1 punkty 5, 7, 8, 9, 10:  

7.2.1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

7.2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 



odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady; 

7.2.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

7.2.4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7.2.5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 

braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 

8.1. WYKAZANIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

8.1.1. Do oferty wszyscy Wykonawcy  zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1. ustawy Pzp  wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz jeżeli dotyczy załącznik 3a, 3b do SWZ. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt. 6  

i 7 SWZ. 

8.1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108   ust.   1   pkt   5   ustawy,   o  

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu  ustawy  z  

dnia  16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 z późn. zm), z  innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,  oferty 

częściowej lub  wniosku o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, 

 

8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

      W  POSTĘPOWANIU  

8.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 



1) wykazu osób (Załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich stanowiska, kwalifikacji zawodowych, 

wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Określenie osób, których dotyczy 

obowiązek wykazania przez Wykonawcę:  

a) Kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności 

drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej.  

UWAGA: Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia, 

potrzebne do realizacji zadania zgodnie z przepisami. Zamawiający odstąpi od 

podpisania Umowy, jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, nie 

dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów, potrzebnych do realizacji zadania 

zgodnie z przepisami. 

 

8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 

etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

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

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. 

8.6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub 

siedzibę. 

8.7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów  lub oświadczeń, 



jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

9. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszej SWZ polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

9.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują prace zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SWZ (część 1 i /lub część 2) . 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

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

przewidziane względem Wykonawcy. 

9.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 

9 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie 

zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 

dołączone do oferty. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w punkcie 9 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Dodatkowo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia polegających na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane składają wraz  

z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 

poszczególni Wykonawcy – Załącznik 3 b do SWZ. 



3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

10. UMOWA – projektowane postanowienia  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 5a - część 1 i 5b - część 2 do SWZ.  

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w § 31 

załącznika nr 5a( część 1) oraz 5b ( część 2) do SWZ –projekt  umowy. 

 

11. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:  

11.1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 

2.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca 

winien posługiwać się nazwą i numerem sprawy. 

3.Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy 

zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod 

numerem 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl 

4.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się  

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

5.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

6.Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo–aplikacyjne umożliwiające pracę 

na platformie zakupowej: 

1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4)włączona obsługa JavaScript, 

5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf 

6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar, 

8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

7.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin


1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

8.Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w 

postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),  

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

10.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 9, przekazywane  

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

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio 

do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11.Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 1 niniejszego 

Rozdziału. 

12.W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020.1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

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

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

polski. 

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub 

Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, 

jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

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

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view


16.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt.15wyżej, dokonuje w przypadku: 

1)podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2)przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)innych dokumentów, - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

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

17.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 16, może dokonać również notariusz. 

18.Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią 

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

19.Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. 

21.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 20 wyżej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -

odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3)pełnomocnictwa -mocodawca. 

22.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 21wyżej, może dokonać również notariusz. 

23.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 



24.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

25.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: .zip, .7Z 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

12.1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1a lub/i 1b do SWZ), Kosztorys ofertowy (załącznik  

nr 2a lub/i 2b)  oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do SWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. Oferta 

musi odpowiadać treści SWZ. 

12.2.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. 

12.3.Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – (załącznik nr 1a lub/i 1b do SWZ) 

wraz z Kosztorysem ofertowym – ( załącznik nr 2a lub/i 2b).  

12.4.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy pzp wstępnie 

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu –załącznik nr 3 do SWZ 

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie 

załącznik 3 do SWZ,  składa każdy z Wykonawców oraz   Oświadczenie stanowiące 

załącznik 3b do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

- w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostepniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik 3 i 3a do SWZ, potwierdzające 

brak podstaw tego podmiotu  oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

- w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia wraz z w/w oświadczeniem także oświadczenie 

Podwykonawcy – Załącznik nr 3  do SWZ, potwierdzające brak podstaw  wykluczenia tego 

Podwykonawcy,  

2)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

3)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12.5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione  

w tym zakresie przez Wykonawców.  

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:  

13.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według   wzoru 

 stanowiącego załącznik nr 1a lub/i 1b  do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem 

stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

13.2. Cenę oferty stanowi suma cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym,  

który stanowi załącznik nr 2a – część 1; 2b część 2  do SWZ i stanowi integralną część oferty.  

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wszystkie ceny muszą być wyrażone z 

dokładnością co do jednego grosza. 

13.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 



 (PLN).  

13.4. Cena za wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni  winna obejmować: 

- koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia 

zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w szczególności  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także wiedzą techniczną  

i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji kosztorysu ofertowego nie uwzględniono 

pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty 

budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe, a w szczególności koszty związane ze 

składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych, oznakowanie terenu prowadzonych 

robót, zmian w organizacji ruchu, organizacje placu zaplecza budowy, i wszelkich innych 

prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych),to koszty tych czynności  

i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji 

lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy, 

- Cena brutto określona przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalona  

na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

13.5.W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór   jego 

 oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja 

zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, 

która znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty 

podatku.  

 

14. KRYTERIA OCENY OFERT   ( części 1 oraz części 2)  

 

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium z 

 przypisaniem do niego odpowiednio wagi: najniższa cena – 100 pkt. 

14.2. Sposób obliczania punktów: punkty w kryterium cena  brutto oferty w PLN – oferta  z 

najniższa ceną otrzyma – 100 pkt, natomiast każda następna oceniana będzie na podstawie 

wzoru: 

     cena minimalna 

 Wartość pkt oferty n  =          -------------------------       x 100 

        cena oferty n 

Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

   

14.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.  

14.4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

14.5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej 

 oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach.  

14.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawców  wyjaśnień 

 dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  



14.7. Zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą   ofertę   w terminie  związania  ofertą 

 określonym w  SWZ.  

14.8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

 Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę , do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

14.9. W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie 14.8, oferta podlega odrzuceniu, 

 a Zamawiający zwraca się  o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą  przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Zamawiający nie wymaga od Wwykonawców wniesienia wadium  

 

16.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

16.1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz (strona internetowa 

prowadzonego postępowania) w terminie do dnia 05 maja 2021 r. godz. 9.30. 

16.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. 

 

17. TERMIN OTWARCIA OFERT: 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja  2021 r., o godzinie 10:00.  

17.2. Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców oraz nie 

 będzie transmitowana za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-

line. 

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed  otwarciem ofert, udostępnia  na  stronie  internetowej 

 prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 

17.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

 prowadzonego postępowania informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

17.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

 możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

17.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

 prowadzonego postępowania.  

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

18.1. Wykonawca  jest  związany ofertą  od dnia  upływu  terminu  składania  ofert  do  dnia 

 04.06.2021 r. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

 związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz


18.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 18.2, wymaga złożenia 

 przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

19.1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19.2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane 

będzie wniesienie w określonym terminie, przed podpisaniem  umowy  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej kwoty brutto przeznaczonej przez 

Zamawiającego, dla każdej z  części zamówienia.  

19.3. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

19.4.Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)pieniądzu; 

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)gwarancjach bankowych; 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

19.5.Z treści zabezpieczenia w formie niepieniężnej winno wynikać – bezwarunkowe  

i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

obowiązywania umowy –zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty zabezpieczenia tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę. Treść zabezpieczenia nie może zawierać warunku wypłaty 

zabezpieczenia, żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone pod rygorem 

nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który 

potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 

19.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 

BANK PKO BP SA 10 1020 5011 0000 9702 0169 6111 z podaniem tytułu: REMONTY 

CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH część … 

19.7.W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie określonej w pkt 19.5,podlega ona 

pierwotnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści 

gwarancji (poręczenia) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem 

umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać żadnych ograniczeń 

do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie w zakresie spełnienia 

jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez Beneficjenta gwarancji 

(poręczenia), jak i Zobowiązanego. 



19.8.Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

19.9.Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji 

lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, zostały wskazane, jako 

Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.  

19.10.Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w wysokości o której mowa w 

pkt.19.2. nastąpi na zasadach określonych w projekcie  umowy. 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

20.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania   i   adres, jeżeli jest miejscem      wykonywania   

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz    nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 20.1. pkt 1 i 4 na stronie 

internetowej. 

20.4. Zamawiający zawiera  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego, z  uwzględnieniem 

 art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

20.5. Zamawiający może zawrzeć  umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

 terminu, o którym  mowa  w pkt. 20.4., jeżeli w postepowaniu o  udzielenie  zamówienia 

 złożono tylko jedną ofertę . 

20.6. Wykonawca, którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie 

 poinformowany   przez  Zamawiającego o miejscu i  terminie podpisania  umowy.  

20.7. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 20.4., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

 zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 5a oraz 5b do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 

ze złożonej oferty.  

20.8. Przed  podpisaniem   umowy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający   się   o   udzielenie 

 zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 



gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

20.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  od 

 zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać  

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić  postępowanie.  

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

21.1.  rodki ochrony prawnej przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

 uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów pzp.  

21.2. Odwołanie przysługuje na:  

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność  Zamawiającego, podjętą w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy;  

b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

21.3. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

21.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę  wnosi się  do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

21.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

IX „ rodki ochrony prawnej” Pzp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


