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I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Gmina Zagnańsk 

ul. Spacerowa 8 

26-050 Zagnańsk 

Tel. 41 300-13-22, fax 41 300-13-73 

Adres strony internetowej: www.zagnansk.pl 

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl  

NIP: 959-16-71-296, Regon: 291-01-08-66 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona będzie 

SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk . 

3. Osoby uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Elżbieta Pytel, Milena 

Maciążek.  

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” – Gmina Zagnańsk reprezentowane przez Wójta Gminy Zagnańsk 

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

3) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4) „Ustawa” lub „Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710). 

5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SWZ. 

6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: NINIEJSZE POSTĘPOWANIE  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie, z którym 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno 

wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), obejmujące: 

- zakres drogi przez las od 1+000 km do 2+587 km, 

- położenie nowej nawierzchni asfaltowej, 

- poszerzenie jezdni do 6,0 m, 
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- zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej z nawierzchni asfaltowej 

(połączenie z istniejącym chodnikiem), 

- utwardzenie zjazdów do granicy pasa drogowego, 

- odwodnienie drogi i umocnienie rowów, 

- remont przepustów pod drogą, 

- likwidacja słupów oraz zmiana linii telekomunikacyjnej nadziemnej na linię kablową 

podziemną, 

- doprojektowanie brakującego oświetlenia we wskazanym zakresie. 

- zaprojektowanie kanału technologicznego. 

1.2. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji 

geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania 

przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500. 

1.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz. 

1.4. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

1.5. Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów 

koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od 

zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami 

m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

1.7. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji robót na czas wykonywania prac 

budowlanych oraz projektu stałej organizacji ruchu (uzgodnionego i zaakceptowanego 

przez odpowiednie organy). 

1.8. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.9. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).  

1.10. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

1.11. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji w tym środowiskowej, (jeżeli jest taka 

konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych  

w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych 

dokumentacji. 

1.12. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 

1.13. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, 

projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice 

terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku, gdy 

ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu 

przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone 

w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

1.14. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 



 

PZ.271.1.35.2022.PZZ 

4 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 1 do SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny  

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż.  

i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania 

Zamawiającemu dokumentów. 

4. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów 

zawartych w art. 99 ust. 4 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, który określa, że 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 

i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku 

opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry 

techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność 

zaoferowanych rozwiązań. 

5. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania uwzględniały dostępność drogi 

dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71240000-2 usługi architektoniczno-inżynieryjne i planowane 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych 

z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

11.Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia 

dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7.  

12. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej. 

13.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 22 miesiące od daty podpisania umowy.  

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

w postępowaniu dotyczące: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

2.4.1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o niniejsze 

zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje:  
- branża drogowa – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej 

drogowej bez ograniczeń; 

-  branża elektryczna – uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń.  

- branża telekomunikacyjna – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im 

kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

1) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). 

2) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 

3) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym 

zakresie. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. V.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli chociaż 

jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub 

Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami. 

4. 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. 

5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany 
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do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 p.z.p. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 p.z.p. 

3.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z 2022) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zamawiający wyklucza: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, 

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczenie wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz  

z ofertą: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 

Załącznik nr 3 do SWZ, 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do 

SWZ 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (spółki 

cywilne, konsorcja) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1 niniejszej SWZ składa 

każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

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

w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt VII.1., 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 



 

PZ.271.1.35.2022.PZZ 

7 

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

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

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

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

 

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA 

ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 

V.2.4 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 

3. 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 

według załącznika nr 8 do SWZ 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa pkt V.2.4 niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

X. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia na usługi 

podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,  

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 

podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik 

nr 2 do SWZ). 

 

XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie: 

1)   braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  

23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

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

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 następujących podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających: 

- brak podstaw wykluczenia: 

2.1. oświadczenia wykonawcy, aktualizujące informacje 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 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

2.2 Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających 

wymagania określone w punkcie V.2.4.1 SWZ wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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. 

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. 

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

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

prawidłowość i aktualność. 

6.  Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie i w sposób 

określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ  

Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p. , odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie  

z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana  

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

wykonawcy. 

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 p.z.p. , podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa  

w Rozdziale XI ust.1 SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 
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4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 

 poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk 

5.Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy zakupowej:  

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

b) 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, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

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

f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

g) 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. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (adres:  

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk) przez dostępny na stronie danego postępowania 

formularz Wyślij wiadomość. 

1) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy 

(adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) Składając ofertę Wykonawca 

akceptuje Regulamin Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus 

sp. z o. o. dla Użytkowników (Wykonawców); 

2) Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne,  

a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. Wykonawca 

nieposiadający konta na Platformie Zakupowej może za jej pośrednictwem wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Wykonawca niezalogowany nie może samodzielnie wycofać 

oferty. W celu wycofania oferty należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Klienta, które 

służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 

22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

3) Na Platformie Zakupowej w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" opisana jest 

szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty. Po upływie terminu składania ofert 

Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4) Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców; 

5) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, 

prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich 

informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów 

technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem tel. 22 101 02 02 lub za pośrednictwem 

adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

7.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w sprawach formalnych 

Elżbieta Pytel elzbieta.pytel@zagnansk.pl, w sprawach związanych z przedmiotem 

zamówienia Milena Maciążek, milena.maciazek@zagnansk.pl.  

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego poprzez platformę zakupową Wykonawcy 

powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

9.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
mailto:elzbieta.pytel@zagnansk.pl
mailto:milena.maciazek@zagnansk.pl
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2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. 

10.Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.8, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust.9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

11.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert, tzn. do dnia  

24 grudnia 2022 roku. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

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

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

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, powoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SWZ 
1. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, bądź podpisem osobistym, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk.  

2. Ofertę sporządza się w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia, których zobowiązany jest 

Wykonawca: 

3.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2  

do SWZ; 

3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do 

SWZ; 

3.3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli 

oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza 

się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio  

w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do 

art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
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skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

3.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone 

pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3.5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca 

korzysta z zasobów innych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ). 

3.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, o ile dotyczy (załącznik nr 7 do SWZ). 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ. 

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk (w zakładce dedykowanej postępowaniu) do 

dnia 25.11.2022 r. do godziny 12:00. 

6. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

7. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, oraz oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym.  

8. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)  

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

10. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk w zakładce dedykowanej zamówieniu do dnia  

25 listopada 2022 r. do godz. 12.00. 

2. Sposób składania ofert wskazano w pkt. XIV SWZ. 

 

XVI. OTWARCIE OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2022 r. do godz. 12.05. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

 3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zagnansk
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4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  

w  sekcji ,,Komunikaty”. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT – należy 

wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Cena ryczałtowa 

oferty musi być podana liczbowo i słownie. 

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia i obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy 

(zamówienia) zgodnego ze Specyfikacją warunków zamówienia, opisem przedmiotu 

zamówienia i wzorem umowy. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen. W przypadku przedstawiania ceny  

w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

5. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku 

nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. D. U.  

z 2020 poz. 106 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są 

obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP). 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli 

Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej 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 najniższą ceną. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych  

w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę 

punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+A). 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a. Kryterium „CENA” 

Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty będą punktowane 

według poniższego wzoru, z dokładnością do 1/100 punktu: 

 Cmin 
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C = ----------------------------x 60 

 C bad. 

Gdzie: 

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena(brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

C bad. – cena (brutto) oferty badanej 

 

b. W kryterium Doświadczenie projektanta branży drogowej będzie oceniane 

doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium 

Doświadczenie projektanta branży drogowej wynosi 40 pkt. 

10 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia osoby pełniącej funkcję projektanta branży 

drogowej, która w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, uczestniczył 

jako autor / współautor projektu budowlanego i projektu wykonawczego / projektu 

budowlano – wykonawczego branży drogowej podczas realizacji jednego zamówienia 

obejmującego dokumentację projektową na budowę drogi / układu dróg i dokumentacja 

została zatwierdzona pozwoleniem na budowę 

20 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia osoby pełniącej funkcję projektanta branży 

drogowej, która w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, uczestniczyła 

jako autor / współautor projektu budowlanego i projektu wykonawczego / projektu 

budowlano – wykonawczego branży drogowej podczas realizacji dwóch zamówień 

obejmujących dokumentację projektową na budowę drogi / układu dróg i każda z tych 

dokumentacji została zatwierdzona pozwoleniem na budowę. 

30 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia osoby pełniącej funkcję projektanta branży 

drogowej, która w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, uczestniczyła 

jako autor / współautor projektu budowlanego i projektu wykonawczego / projektu 

budowlano – wykonawczego branży drogowej podczas realizacji trzech zamówień 

obejmujących dokumentację projektową na budowę drogi / układu dróg i każda z tych 

dokumentacji została zatwierdzona pozwoleniem na budowę  

40 pkt – za skierowanie do realizacji zamówienia osoby pełniącej funkcję projektanta branży 

drogowej, która w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, uczestniczyła 

jako autor / współautor projektu budowlanego i projektu wykonawczego / projektu 

budowlano – wykonawczego branży drogowej podczas realizacji czterech zamówień 

obejmujących dokumentację projektową na budowę drogi / układu dróg i każda z tych 

dokumentacji została zatwierdzona pozwoleniem na budowę. 

Pozwolenie musi być wydane dla konkretnego zadania.  Dokumentacja projektowa musi być 

odebrana przez podmiot na rzecz, którego została wykonana usługa protokołem odbioru 

dokumentacji projektowej lub równoważnym dokumentem w ciągu ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium 

wyłącznie osobę wskazaną w formularzu ofertowym (OFERTA), która będzie pełniła 

funkcję projektanta branży drogowej. Do oceny ofert w ramach tego kryterium zamawiający 

przyjmie wykazane maksymalnie cztery dokumentacje projektowe, gdzie autorem / 

współautorem dokumentacji branży drogowej była osoba wskazana przez wykonawcę do 

pełnienia funkcji projektanta branży drogowej. 

 

Zamawiający przyzna 0 pkt w przypadku:   

1) niewypełnieniu w formularza ofertowym punktu DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

BRANŻY DROGOWEJ; 

2) braku realizacji przez wskazaną osobę dokumentacji projektowych w zakresie branży 
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drogowej spełniających wymagania określone przez zamawiającego. 

 

W przypadku wskazania innej osoby w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (w trybie 

art. 128 lub art. 274 ust. 1 ustawy PZP) wykonawca uzyska 0 pkt w kryterium 

Doświadczenie projektanta branży drogowej. Do załącznika nie ma zastosowania art. 128 

ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli opis zamówienia (wykonanej dokumentacji projektowej) będzie 

niekompletny, niejednoznaczny lub nie będzie odpowiadał wymaganiom opisanym w SWZ, 

zamawiający nie przyzna punktów za daną dokumentację projektową.  Zamawiający nie 

przyzna punktów za daną dokumentację projektową, jeżeli wskazana osoba była 

sprawdzającym.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania przez wykonawcę 

więcej niż jednej osoby w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium. 

  

Łączna ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru 

3) Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: P = C + D  

gdzie:  

P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty,  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,  

A – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie”.  

2. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w 

poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która 

uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny ofert (maksymalnie: 100,00 pkt).  

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy Pzp, 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. 

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

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią załącznik Nr 9 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.  

7. 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 

albo unieważnić postępowanie. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
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WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 

a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych 

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto 

Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 

0005 – z opisem „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej w msc. Belno”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID).   
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana 

należycie. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp). 

11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

12. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości 

zabezpieczenia. 

13. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
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okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do 

SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

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

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIII. 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 „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagnańsk, ul Spacerowa8, tel. 

413001322 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), 

zwanej dalej PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje 

cały czas obowiązywania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia  

w związku z przepisami PZP. 
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6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP. 

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  

- w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych.  

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

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

zamówienia publicznego. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP. 

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora. 

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 

protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole  

i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 Rozporządzenia. 

15. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać 

od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających  

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
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przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia. 

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI 
Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie – spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności bądź przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

Załącznik nr 8 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 9 – Wzór umowy 

Załącznik nr 10 – Warunki techniczne  

Załącznik nr 11 – Załącznik graficzny  

 

 

 

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk 

Stanisław Stępień 

 
(podpisano elektronicznie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: E. Pytel   
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