
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) – dalej p.z.p. na 

ROBOTY BUDOWLANE pn. 

„REALIZACJA BUDŻETÓW OBYWATELSKICH 2022 – ETAP IV”  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie 

ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc  

Nr postępowania: SPZ.272.10.2022 

ZAMOŚĆ  2022 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIU 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/PN/ZDG_ZAMOSC 

Godziny pracy: 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

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

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. 

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

e-mail: odo@zdg.zamosc.pl. 

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

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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 przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub 

daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

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

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

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc
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c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

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

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

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

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

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

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

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 p.z.p. oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

2.  Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.   

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy p.z.p.   

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

6.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

8.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, 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.2022.1510 t.j.) obejmują 

następujące rodzaje czynności:  

1)  osoby wykonujące prace budowlane; 

2) robotników budowlanych związanych z rozbiórką, demontażem i montażem; 

3) operatorów sprzętów; 

4) wykończeniowych (uporządkowanie terenu budowy), 

9.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy zostały określone w SWZ oraz wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 6.  

10.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulic, zgodnie z załączoną 

dokumentacją techniczną wykonywane w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022. 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na cztery części: 

A. Część nr 1 – Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego. Rodzaj prac - budowę ulicy Zygmunta 

Klukowskiego zgodnie z planem sytuacyjnym od km 0+003,27 do km 0+028,27. W zakresie 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów 
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indywidualnych oraz dojść do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Budowa 

kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odprowadzić wody opadowe i roztopowe z terenu 

projektowanej ulicy Klukowskiego w Zamościu. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie z zastosowaniem odwodnienia 

liniowego długości 10,0 m do istniejącego kanału deszczowego w ul. Klukowskiego i następnie do 

kanalizacji deszczowej Dn 500 mm w ul. Granicznej. 

PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 

przedm. 
Ilość 

1 
    

  
Roboty przygotowawcze 

  

1 KNR 2-01 

0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 

km 0,025 

d.1.1 
    

2 KNR AT-03 

0102-04 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem i utylizacją 

materiału. 

m2 24 

d.1.1 
    

3 KNR AT-03 

0107-01 

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 

wraz z ławą z wywozem i utylizacją materiałów 

m 19 

d.1.1 
    

4 KNR 2-31 

0814-02 

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce 

piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów 

m 10 

d.1.1 
    

5 KNR 2-31 

0815-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej/płytek chodnikowych z wywozem i 

utylizacją materiałów 

m2 34 

d.1.1 analogia 
   

6 KNNR-W 9 

0814-01 

Zabezpieczenie istniejących kabli 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110 

mm 

m 30 

d.1.1 
    

01.lut 
 

Elementy ulic 
  

7 KSNR 6 

0403-03 

Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 

cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z 

betonu C8/10 

m 60 

d.1.2 
    

8 KSNR 6 

0404-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu 

C8/10 

m 6 

d.1.2 
    

01.mar 
 

Jezdnia 
  

9 KNR 2-31 

0101-01 

0101-02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

jezdni w gruncie kat. I-IV do głębokości 62 cm 

m2 130 
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d.1.3 
    

10 KNR 2-31 

0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV 

m2 130 

d.1.3 
    

11 KSNR 6 

0109-03 

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.25 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 130 

d.1.3 analogia 
   

12 KNR 2-31 

0114-05 

0114-06 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 25 cm 

m2 115 

d.1.3 
    

13 KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 

typu HOLLAND o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m2 115 

d.1.3 
    

01.kwi 
 

Zjazdy 
  

14 KNR 2-31 

0101-01 

0101-02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

zjazów w gruncie kat. I-IV do głębokości 41 cm 

m2 2 

d.1.4 
    

15 KNR 2-31 

0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV 

m2 2 

d.1.4 
    

16 KSNR 6 

0109-02 

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.15 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 2 

d.1.4 analogia 
   

17 KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 2 

d.1.4 
    

18 KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

grafitowej typu HOLLAND o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m2 2 

d.1.4 
    

01.maj 
 

Chodniki, opaski, dojścia do furtek 
  

19 KNR 2-31 

0101-01 

0101-02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

chodniów i dojść do furtek w gruncie kat. I-IV do 

głębokości 29 cm 

m2 4 

d.1.5 
    

20 KNR 2-31 

0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV 

m2 4 
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d.1.5 
    

21 KSNR 6 

0109-01 

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.10 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 4 

d.1.5 analogia 
   

22 KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 4 

d.1.5 
    

23 KNR 2-31 

0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 

typu HOLLAND o grubości 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m2 4 

d.1.5 
    

01.cze 
 

Roboty wykończeniowe 
  

24 KSNR 6 

0702-01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 5 

d.1.6 
    

25 KSNR 6 

0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne średnie 

szt. 10 

d.1.6 
    

26 KNR 2-01 

0510-01 

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy 

humusu 15 cm 

m2 10 

d.1.6 
    

27 KSNR 6 

0702-08 

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 

drogowskazów 

szt. 1 

d.1.6 
    

28 KNR 2-31 

1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych 

szt. 1 

d.1.6 
    

29 KNR 2-31 

1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych 

szt. 1 

d.1.6 
    

30 KNR 2-31 

1406-05 

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

  Kosztorys Kody CPV: 45230000-8  Roboty budowlane w 

zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu 

KKANALIZACJA  DESZCZOWA 

    

1 Element Roboty ziemne -sieć     

1.1 KNNR 

1/111/1 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 

km 0,02 

1.2 KNNR 

1/202/5 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II - 

Zdjęcie nawierzchni z żużla 

m3 2,36 
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1.3 KNNR 

1/202/8 (2) 

Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-

IV 

m3 8,2 

1.4 KNNR 

1/307/4 

Wykopy liniowe  RĘCZNE - szerokości 0,8-2,5˙m 

o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 

urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV 

m3 5,15 

1.5 KNNR 

1/202/8 (2) 

Wykopy  obiektowe- Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-

IV 

m3 12 

1.6 KNNR 

1/208/2 (2) 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 

rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, drogi o 

nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 

samochód 5-10 t 

Krotność=2 

m3 32,9 

1.7 KNNR 

1/313/1 

Umocnienie ścian wykopów  LINIOWYCH wraz 

z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 

1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, 

głębokość do 3˙m 

m2 16,5 

1.8 KNNR 

1/313/5 

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙m szerokości wykopu, umocnienie 

pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m 

m2 16,5 

1.9 KNNR 

1/315/4 

Umocnienie ścian wykopów pod komory, 

studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w 

gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, 

palami szalunkowymi stalowymi, głębokość 

wykopu do 3,0˙m 

m2 22 

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA SANITARNA 

2 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w 

zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

ROBOTY   MONTAŻOWE - sieć 

    

2.1 KNNR 

4/1411/3 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 

sypkich- PIASEK , grubość 20˙cm 

m3 2,4 

2.2 KNR 

920/102/6 

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur 

gładkościennych  PP  kl. SN-8  łączonych 

kielichowo Fi 400 mm 

m 4,0 

2.3 KNR 

920/104/2 

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej gładkościenne 

PP  kl. SN 8 , łączonych  kielichowo Fi 200 mm 

m 3,5 

2.4 Kalkulacja 

indywidualna 

KNR AT 09/202/3  Analogia-   Montaż 

odwodnienia liniowego  z polimerobetonu z 

rusztem żeliwnym kl. D-400  o szr. B=292 mm i 

wysokości Hc=338 mm  obciążenie 

D-400  ze skrzynką odpływową 3 częściową  o 

Hc=998 mm i  l=0,68 m i  podejściem Fi 

200 mm. Łączna długość zestawu odwodnienia 

10,0 m (15 skrzynek bez spadku) 

kpl 1 

2.5 KNNR 

4/1408/1 

Analogia - Układanie mieszanki betonowej 

C25/30 w konstrukcjach-Wykonanie obudowy 

m3 5,59 
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-otuliny betonowej odwodnienia liniowego wraz 

ze studzienką osadnikową 

2.6 KNNR 

4/1413/3 (1) 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m 

szt 1 

2.7 KNNR 

4/1413/4 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m 

różnicy głębokości 

0.5 m -1 

2.8 KNR 

201/320/4 

(1) 

Ręczne obsypanie rur i  zasypywanie wykopów 

liniowych o ścianach pionowych- PIASKIEM , 

głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 

szerokość wykopu 0.8-1.5˙m do rzędnej 

podbudowy jezdni -074 m. 

m3 20,5 

2.9 KNNR 

1/408/1 

Zagęszczanie nasypów,PIASKU  w  wykopach 

j.w.   ubijakiem mechanicznym, grunt sypki 

kategorii I-II 

m3 20,5 

2.10   Kalkulacja  wykonawcy -  Koszt   telewizyjnej  

inspekcji   kanalizacji 

m 8,5 

2.11 KNNR 

1/111/1 

Analogia  - Inwentaryzacja  geodezyjna  

powykonawcza 

km 0,02 

 

B. Część nr 2 – Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, 

I etap, Rodzaj prac - remont ulicy Topornickiego zgodnie z planem sytuacyjnym tj. ul. 

Topornickiego od km 0+003,20 do km 0+033,20 w zakresie wymiany nawierzchni jezdni z kostki 

brukowej betonowej. 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość 

1   ul. Topornickiego     
   Roboty przygotowawcze     

1 
KNR 2-01 

0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 
km 0,03 

d.1.1         

2 
KNR AT-03 

0102-04 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem i 

utylizacją materiału. 

m2 12 

d.1.1         

3 
KNR AT-03 

0107-01 

Mechaniczna rozbiórka krawężników 

betonowych wraz z ławą z wywozem i 

utylizacją materiałów 

m 68 

d.1.1         

4 
KNR 2-31 

0814-02 

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce 

piaskowej z wywozem i utylizacją materiałów 
m 18 

d.1.1         

5 
KNR 2-31 

0815-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej/płytek chodnikowych z wywozem i 

utylizacją materiałów 

m2 18 

d.1.1         

7 
KNR 2-31 

0810-01 

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego 

na podsypce piaskowej z wywiezieniem i 

utylizacją materiału 

m2 150,00 

d.1.2         
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   Elementy ulic     

16 
KSNR 6 0403-

03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem z 

betonu C8/10 

m 34 

d.1.3         

17 
KSNR 6 0403-

03 

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 

15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z 

oporem 

m 34 

d.1.3         

18 
KSNR 6 0404-

05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem z 

betonu C8/10 

m 18 

d.1.3         
   Jezdnia     

19 

KNR 2-31 

0101-01 0101-

02 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 

szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV do 

głębokości 62 cm 

m2 168,00 

d.1.4         

20 
KNR 2-31 

0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 168,00 

d.1.4         

21 
KSNR 6 0109-

03 

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.25 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 168,00 

d.1.4 analogia       

22 

KNR 2-31 

0114-05 0114-

06 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa 

górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 

m2 150,00 

d.1.4         

23 
KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

szarej typu HOLLAND o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m2 150,00 

d.1.4         

29 
KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 

grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej do regulacji wysokościowej 

m2 18 

d.1.5         

44743   Roboty wykończeniowe     

35 
KSNR 6 0702-

01 

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur 

stalowych 
szt. 3 

d.1.7         

36 
KSNR 6 0702-

05 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne średnie 
szt. 3 

d.1.7         

37 
KNR 2-01 

0510-01 

Humusowanie z obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 15 cm 
m2 60 

d.1.7         
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38 
KSNR 6 0702-

08 

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 

drogowskazów 
szt. 1 

d.1.7         

39 
KNR 2-31 

1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych 
szt. 1 

d.1.7         

41 
KNR 2-31 

1406-05 
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2 

 

C. Część Nr 3 – Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42, 

Rodzaj prac - remont utwardzonego placu przy ulicy Redutowej zgodnie z planem sytuacyjnym. W 

zakresie wykonania nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej. 

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość 

1 
    

  
Roboty przygotowawcze 

  

1 KNR 2-01 

0119-03 

Roboty pomiarowe m2 304 

d.1.1 
    

2 KNR AT-

03 0107-01 

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz 

z ławą z wywozem i utylizacją materiałów 

m 66 

d.1.1 
    

3 KNR 2-31 

0812-03 

Rozebranie oporu betonowego przy istniejacym 

krawężniku/obrzeżu z wywozem i utylizacją materiałów 

m3 0,878 

d.1.1 
    

4 KNR 2-31 

0811-02 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o 

grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z 

transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

m2 70 

d.1.1 analogia 
   

5 KNR 2-31 

0102-01 

0102-02 

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - do 52 cm 

głębokości koryta 

m2 151 

d.1.1 
    

6 KNR 2-31 

0401-02 

Rowki pod palisady i krawężniki m 59 

d.1.1 
    

7 KNR 2-31 

0813-03 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej do ponownego 

ustawienia 

m 17 

d.1.1 
    

8 KNR 2-31 

0814-01 

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej do 

ponownego ustawienia 

m 6 

d.1.1 
    

9 KNR 2-31 

0511-02 

Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 1 

d.1.1 analogia 
   

  
Elementy ulic 
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10 KSNR 6 

0403-03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 

(krawężniki z rozbiórki) 

m 17 

d.1.2 
    

11 KSNR 6 

0404-02 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (obrzeża z 

rozbiórki) 

m 6 

d.1.2 
    

12 KSNR 6 

0404-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem 

ław betonowych z oporem z betonu C8/10 

m 33 

d.1.2 
    

13 KSNR 6 

0401-02 

Palisada betonowa na ławie betonowej m 42 

d.1.2 analogia 
   

  
Plac 

  

14 KNR 2-31 

0103-04 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 151 

d.1.3 
    

15 KSNR 6 

0109-03 

Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C 3/4 (z betoniarni) gr.20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 151 

d.1.3 analogia 
   

16 KNR 2-31 

0114-07 

0114-08 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 frakcji 0-31,5 - warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 151 

d.1.3 
    

17 KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu 

HOLLAND o grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 4 cm 

m2 151 

d.1.3 
    

18 KNR 2-31 

0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typu 

HOLLAND o grubości 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej śr. gr. 12 cm 

m2 153 

d.1.3 
    

  
Roboty wykończeniowe 

  

19 KSNR 6 

0702-01 

Pionowe znaki drogowe do przestawienia - słupki z rur 

stalowych 

szt. 15 

d.1.4 
    

20 KSNR 6 

0702-05 

Pionowe znaki drogowe do przestawienia z wymianą 

skorodowanych znaków - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne średnie 

szt. 8 

d.1.4 
    

21 KNR 2-01 

0510-01 

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy 

humusu 15 cm 

m2 21 

d.1.4 
    

22 KNR 2-31 

1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych 

szt. 3 

d.1.4 
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23 KNR 2-31 

1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2 

d.1.4 
    

24 KNR 2-31 

1406-05 

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2 

 

D. Część Nr 4 – Modernizacja ciągu pieszo – rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy 

Okrzei do ulicy Sadowej, etap I, Rodzaj prac remont ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z planem 

sytuacyjnym od km 0+487,60 do km 0+567,60. W zakresie wyremontowania nawierzchni ciągu 

z kostki brukowej betonowej bezfazowej oraz wykonania remontu utwardzenia placu pod ławki. 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 

1   Ciąg pieszo-rowerowy Sadowa-Okrzei     

   Roboty przygotowawcze     

1 

KNR 2-01 

0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym km 0,8 

d.1.1         

2 

KNR 2-31 

0814-02 

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowejz 

wywozem i utylizacją materiałów m 169 

d.1.1         

3 

KNR 2-31 

0815-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej/płytek chodnikowych z wywozem i utylizacją 

materiałów m2 205,00 

d.1.1 analogia       

01.lut   Elementy ulic     

4 

KSNR 6 

0404-05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem 

ław betonowych z oporem z betonu C8/10 m 169 

d.1.2         

   Ciąg pieszo-rowerowy     

5 

KNR 2-31 

0511-02 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej 

szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

o śr. gr. 8 cm m2 205,00 

d.1.3         

   Roboty wykończeniowe     

6 

KSNR 6 

0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2 

d.1.4         

7 

KSNR 6 

0702-05 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne średnie szt. 3 

d.1.4         

8 

KNR 2-01 

0510-01 

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy 

humusu 15 cm m2 164,00 

d.1.4         

9 

KSNR 6 

0702-08 

Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków lub 

drogowskazów + słupek szt. 1 
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2. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 

postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.). 

Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 80 000,00 zł na okres 

wykonywania zadania. Dotyczy każdej części zamówienia odrębnie, np. Wykonawca składający ofertę 

na wszystkie części zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 320 000,00 zł na 

okres wykonywania zadania 

4. Wymagany okres gwarancji: 

1) Minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca może zaoferować na przedmiot umowy to 60 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

2) Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 

wszystkie części zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 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 oraz podał 

(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 45 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje 

podpisanie umowy odrębnie dla każdej części zamówienia. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu. 

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

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
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Dla części nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 zamówienia: 

• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie 

ulicy/drogi o nawierzchni rozbieralnej. 

• O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi 

nabytym podczas pełnienia funkcji kierownika budowy robót drogowych w specjalności 

inżynieryjnej drogowej przy realizacji, co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub 

przebudowie lub remoncie ulicy/drogi. 

Dla części nr 1 zamówienia: 

• uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące kierownikiem robót posiadającym 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  sanitarnej 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 

warunku przez Wykonawców. 

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. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

− oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

− oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) zgodnie z Załącznikiem 

nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)  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 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 



Nr postępowania: SPZ.272.10.2022 

Strona 15 z 24 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

2)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi 

stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

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

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ; 

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego 

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 
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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 3 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

6. UWAGA: 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII. 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.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

3. 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. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdg_zamosc
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 

może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 

aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

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

• 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, 

• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

• włączona obsługa JavaScript, 

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

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

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. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

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

wiążący, 

• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową 

i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

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

11. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

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

wskazaniem na .pdf 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

• .zip  

• .7Z 

14. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który 

wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej 

do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

17. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

18. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

20. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania 

ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

24. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

26. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 

z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

27.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 

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

29. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 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 odpowiednio ofert. 

30. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 29, 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. 11, zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

31. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 30, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Na ofertę składa się Formularz Ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz kosztorys ofertowy 

(dla części na którą Wykonawca składa ofertę) wykonany na podstawie załączonych przedmiarów robót. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

3. Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z formularzem oferty kosztorysów ofertowych wykonanych na 

podstawie przedmiarów robót skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. 
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4. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości 

równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych 

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie 

muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych 

na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 

następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał 

należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

6. Oferta powinna być: 

• sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

• złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

• podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 

od 1 lipca 2016 roku”. 

8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

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

11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie 

z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

13. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 

dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż 

dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 

o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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15. 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. 

16. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

17.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

18.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej 

SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%. 

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.), 

dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

8.  Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, 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.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30 września 2022 r. do godziny 09:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 09:05.   

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

informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  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. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1.  Wykonawca musi sporządzić kosztorys/sy ofertowy/we, uwzględniający/ce wszystkie elementy i roboty 

wyszczególnione w przedmiarze/rach robót, - a wynikający z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ. 

Cena ofertowa (oferty) musi wynikać wprost z kosztorysu/ów ofertowego/ych. 

2. Poniższe kryteria oceny ofert dotyczą odrębnie każdej części zamówienia. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

1)  Cena (C) – waga kryterium 60 %; 

2)  Okres oferowanej gwarancji jakości robót budowlanych (G) – waga kryterium 40 %. 

4.  Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)  Cena (C) – waga 60% 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 

cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2)  Okres oferowanej gwarancji jakości robót budowlanych (G) – waga kryterium 40%  

Minimalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu 

krótszego, niż powyżej wskazana wartość będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 2 p.z.p.  

W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
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𝐺 =
𝑂𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖
× 100 × 0,4 

 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było 

wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ. 

4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający korzystając z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p. ogranicza liczbę 

Wykonawców, których może zaprosić do negocjacji do 3 (trzech). W celu ograniczenia liczby Wykonawców 

zapraszanych do negocjacji ofert Zamawiający zastosuje kryterium ceny i wybierze 3 oferty 

najkorzystniejsze w tym kryterium.   

2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz 

kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. 

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać 

informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do 

konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników 

negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
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1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania; 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, 

oraz termin otwarcia tych ofert. 

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do 

negocjacji.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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. 

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 6 do SWZ. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są oni zobowiązani przedstawić umowę regulującą 

współpracę. 

3.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

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

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik nr 7 Wykaz osób 

Załącznik Nr 8 Dokumentacja techniczna 
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