
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka     

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej P.z.p. na usługi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2521 Golanka – Grale – Dawia – Serafin od drogi 645 i drogi powiatowej nr 2522W 

Grale – Dąbrówka – Szkwa” polegającej na: 

 
Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
-Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 (dł. 
ok. 18,1 km) z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do 
ok. km 7+540 (890m) i od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse 
(400m), 
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2522 W  Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. 
km 1+800 (dł. ok. 1,8 km) 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy Open Nexus dostępnej 

pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcje/417263  

Nr postępowania:   DT.252.I.1.2021    

 

 

 

 

 

Ostrołęka, styczeń  2021



 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:                Plac Gen. J. Bema 5 
                           07-410 Ostrołęka  
NIP:                    758-23-59-776  
 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Adres:     ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
tel.:                     (29) 769-49-20 
faks:                     (29) 769-49-28 
e-mail:                 zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/transakcje/417263 

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 Powiatowych w Ostrołęce 

z siedzibą przy ul. Lokalnej 2, 07-410 Ostrołęka (nr tel. 29 760-26-53), adres e-mail; zdpo-
ka@wp.pl 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail:zdpo-ka@wp.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 podstawowego. 

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 
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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); 

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 
ustawy 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 ustawy P.z.p.  
8. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  



 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na: 
Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 (dł. ok. 
18,1 km) z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do ok. km 
7+540 (890m) i od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse (400m), 
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2522 W  Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. km 
1+800 (dł. ok. 1,8 km) 
Zamówienie obejmuje: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:   
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 (dł. 
ok. 18,1 km) z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do 
ok. km 7+540 (890m) i od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse 
(400m), 
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2522 W  Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. 
km 1+800 (dł. ok. 1,8 km) 
a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych nie-
zbędnych do udzielenia przez ZDP zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwo-
leniem w przedmiocie umowy.  

b) udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie 
robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu 
ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawa-
nych pytań i udzielanych odpowiedzi,  

c) sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.  
z późn. zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Doku-
mentacji projektowej, zwanej w dalszej części umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".  

 

Gdziekolwiek w Umowie przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje, normy, itp. należy 

brać pod uwagę ich najnowsze wydania. 

2. Opracowanie winno zawierać: 
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zama-
wiającego oraz Gminy Kadzidło i Gminy Łyse. Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna 
zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania elementów drogi, propozycję oświetlenia ulicz-
nego  zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz 
z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości – 3 egz.;  
b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do 
opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Granice na-
leży ustalić zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa  w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j.  
z późn. zm.). 
c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;  
d) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyska-
nia decyzji ZRID;  
e) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w imieniu Zamawia-
jącego, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
f) uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
g) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
h) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzy-
skanie decyzji ZRID – 4 egz.,  
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i) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowę dróg powiatowych wszystkie 
branże - łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi 
otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.1333),   ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30 maja w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryj-
ne i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Dokumen-
tacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 
poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2018.1935 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 5 egz.;  
j) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie wszel-
kich projektów branżowych, usunięcia kolizji i ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych 
poza utwardzoną częścią pasa drogowego – 4 egz. 
k) opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż – w ilości po 4 egz.; 
l) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę 
drzew kolidujących z inwestycją i przygotowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew – 4 egz., 
m) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Zarząd 
Dróg Powiatowych zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz plano-
wanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 
poz. 1389). – po 2 egz. dla każdej branży, 
n) kosztorys ślepy uproszczony – po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie xls dla każdej 
branży, 
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamó-
wienia, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). – po 2 
egz. dla każdej branży, 
p) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  - 4 egz.,  
q) przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) i uzyskanie decyzji ZRID w terminie określonym w § 6 umowy;  
r) W przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca opracuje przedmiary 
robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego etapu robót. 
 
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich 
dekompletację.  
Dokumentacja musi zawierać również 2 płyty CD zawierające całość opracowań w formie cyfrowej – 
wersja nieedytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS). 
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej na całej długości (prze-
prowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone na pod-
stawie zgodnego oświadczenia stron); 
b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opraco-
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wania dokumentacji projektowej; 
c) wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pro-
jektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.); 
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do 
Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, w terminach umożliwiających ewentual-
ne skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;  
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na 
każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez 
dodatkowych roszczeń finansowych;  
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:  
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
-uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w pro-
jekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji 
tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych. 
g) koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca. 
 
4. Założenia projektowe:  
a) Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowy dróg powiatowych z oświetleniem o para-
metrach drogi klasy Z. Jezdnia o szerokości 6m i nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza 
utwardzone bitumiczne o szer. 1,25m, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego  
o szer. 1,0 m. Dokumentacja projektowa obejmuje również odwodnienie pasa drogowego oraz przebu-
dowę skrzyżowań – w tym budowę ronda z oświetleniem na skrzyżowaniu DP 2522W i DP 2587W oraz 
rozbudową obiektu mostowego na rzece Szkwa. 
b) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, zgodnie z warunkami technicz-
nymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci; 
c) Wykonawca zobowiązuje się do określenia rzeczywistej liczby nieruchomości, dla których wykonany 
zostanie podział wraz z późniejszym wyniesieniem granic w terenie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o ZRID). 
5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom Rozporządzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2018.1935 t.j.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę, Wykonawca realizujący zamówienie bę-
dzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu po-
zwalających na wykonanie robót.  
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.); oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi projektowania, 
w tym warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-
skie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.). 
7. Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2395030
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793?keyword=w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&unitId=passage_214
https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2395030
https://sip.lex.pl/#/act/16835362/1997557?keyword=warunk%C3%B3w%20technicznych%20jakie%20powinny%20odpowiada%C4%87%20drogowe%20obiekty%20in%C5%BCynieryjne%20i%20ich%20usytuowanie&cm=STOP
https://sip.lex.pl/#/act/17055495/2196678?keyword=warunk%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20ruchem%20na%20drogach%20oraz%20wykonywania&cm=SFIRST


 

 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli 
obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 
9. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe roz-
wiązania projektowe z Zamawiającym. 
10. Jeżeli na projektowanym odcinku drogi powiatowej wystąpi konieczność uzyskania odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych do właściwego organu administracji architek-
toniczno-budowlanej w zakresie szerokości pasa drogowego, wniosek w tej sprawie w imieniu Zama-
wiającego winien złożyć Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 
11.  Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi – 36 miesięcy licząc od dnia odbioru 
końcowego robót  
12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71322000-1   
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  Uzasadnienie: Podział zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi 
trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą 
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

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

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

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej 
lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 
Zamawiającego. 

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: 285 dni  od daty podpisania umowy    
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: 
       Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że: 

       a) zrealizowali w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum  2 dokumentacje 
projektowe  (projekt budowlany) obejmujące: budowę lub rozbudowę drogi klasy Z lub 
wyższej z infrastrukturą drogową (odwodnienie, oświetlenie) min. 10 km każda; 

         
        b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności 

pełniącą funkcję : 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami, które skieruje do 
realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia  - co najmniej :                                                                     
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności                      
drogowej bez ograniczeń,                                                                                                               
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robót w specjalności mostowej,                                                       
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robót w specjalności elektrycznej,                                                          
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robót w specjalności wodno- kanali-
zacyjnej,                                                                                                                                              
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robót w specjalności teletechnicznej                                                 

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, 
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności 
oraz posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
(Dz.U.2019.0.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie  wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami. 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1186 
ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub 
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakre-
sie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowied-
nie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach  określonych w przepisach odrębnych. Re-
gulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwali-
fikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 
220). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaga-
nych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepi-
sów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie. 

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. 



 

 

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i 
oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

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 ustawy P.z.p.; 
1.1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b)   handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c)   o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotom gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego;  

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;  
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 



 

 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

    2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane  w art. 
109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy P.z.p. tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy 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, 3 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 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

3)    Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 



 

 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy 

-  załącznik nr 7 do SWZ; 
4)  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 dysponowania tymi osobami.-  załącznik nr 6 do SWZ; 

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 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. 1ustawy Pzp. 

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 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 4 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/dostawy/usługi 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. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 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 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 
730).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 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.  

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

      W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów:   a) .zip, b) .7Z.  

       Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

       Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  

      Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500MB. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
1) Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.      
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego.  

       3)  Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośred-
nictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfi-
kacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresa-
tem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednic-
twem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

       4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powia-
domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.     

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 
https://platformazakupowa.pl/transakcje/417263 na stronie prowadzonego postępowania. Link do 
platformy dostępny jest również na stronie internetowej ZDP pod adresem 
https://www.zdp.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne.  

       1) Po wypełnieniu Formularza składania ofert i dołączeniu wszystkich wymaganych            
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

       2) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznie podpisem            
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania  oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesyłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz 
ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
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odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

      3) 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.   

5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: 
       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 . Korzystanie z 
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

       Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z 
Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

6. Zgodnie z 67 ustawy P.z.p., Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl  t.j: 

        1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

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

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 
UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Główne-
go Urzędu Miar. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
1)  w zakresie proceduralnym: Krzysztof Tomczak , tel. 29 749-49-24; 
2) w zakresie merytorycznym: Izabela Kiernozek- Kierownik Działu Technicznego, tel.  

29 749-49-23     
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
10.  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.  

11.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, 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. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
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12.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, 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. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  
        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) dowód wniesienia wadium; 
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  
4. 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.  

5. 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. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..  

9. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej https:/platformazakupowa.pl. Wykonawca, 
który nie posiada konta na platformie zakupowej, a złożył ofertę w postępowaniu powinien 
zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w wiadomości e-mail 
potwierdzający złożenie oferty.   

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl  
może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub 
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem jak 
wyżej. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

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 ryczałtowa oferty 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. z 
2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 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 na druku oferty, że obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 000,00 zł        
(słownie: osiem tysięcy  złotych); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku  66 8922 
0009 0000 5223 2000 0020 z dopiskiem "Wadium: Wykonanie dokumentacji projektowej  
(ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Dawia – Serafin do 
drogi 645 i Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa - nr 
postępowania DT.252.I.1.2021" 
 
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.  
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  



 

 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 

       6)     beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul.     
               Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 
ustawy P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy  P.z.p. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.03.2021 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: platformazakupowa.pl/transakcje/417263 do dnia 
03.02.2021 r. do godz.  10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
1) 3. Otwarcie ofert następ w dniu  03.02.2021 r. o godz. 10:30  poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na Platformie ofert. 
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. 

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 
1) Cena (C) - waga kryterium  60%; 
2) Doświadczenie wykonawcy  (Dw) - waga kryterium  40%. 

2. 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) Doświadczenie wykonawcy (DW) – waga 40%  z czego: 
   

a) Doświadczenie wykonawcy przy opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budow-
lany ) obejmujący budowę lub  rozbudowę drogi klasy Z lub wyższej z infrastrukturą tech-
niczną (drogową, mostową, wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną) z obiektem 
mostowym, z budową   ronda . -  waga kryterium 20 % (max 20 pkt.) 
    
Wykonawca, który wykaże się opracowaniem dokumentacji w  ilości: 
- 1 dokumentację z obiektem mostowym  otrzyma -  5 pkt 
- 2 i więcej dokumentacje z obiektem mostowym   otrzyma - 10 pkt 
- 1 dokumentację z budową ronda  otrzyma - 5 pkt 
- 2 i więcej  dokumentacje z budową ronda  otrzyma - 10 pkt 
                     
b) Doświadczenie wykonawcy  przy opracowaniu dokumentacji projektowej do  uzyskania                        
    ostatecznej decyzji ZRID- waga kryterium 20 % (max 20 pkt.) 
 
Wykonawca, który wykaże się opracowaniem  dokumentacji (ZRID) w ilości: 
- 2 dokumentacje  otrzyma - 10 pkt 
- 3 i więcej dokumentacje otrzyma  -  20 pkt 

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

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.  

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy P.z.p.  
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: 
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 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 XXII 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. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. 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. 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 ustawy P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

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

XXIV. 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 ustawy 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, 

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 17.11.1964 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 23.11.2012 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. 



 

 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 
 
Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu  

Załącznik nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy  

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7 

Wykaz osób 
Wykaz usług 

Załącznik nr 8 Wzór umowy 
Załącznik nr 9 Mapka orientacyjna, Szkic ronda dróg powiatowych  Nr 2522W i 2587W. 

                                                                                                                   Zatwierdzam: 

                                                                                                                Dyrektor ZDP w Ostrołęce 

                                                                                                                  mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła                              

                                                                                                                   ................................................. 
                                                                                                                                                       (Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                              Wzór - Załącznik nr 1 do SWZ 
........................................... 
   (pieczęć Wykonawcy) 
 

 

OFERTA 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego, 
zgodnie z ustawą z dnia 11września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U , poz. 2019 ze 
zm.) na zadanie pn.: 
Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka 
– Grale – Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale –          
Dąbrówka – Szkwa 

                                                                                          
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:    Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
NIP:    758-23-59-776  

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:     ul. Lokalna 2  
07-410 Ostrołęka  
tel.:     (29) 769-49-20 
faks:     (29) 769-49-28 
e-mail:    zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl 

II. WYKONAWCA: 

1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):  

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

2. Adres Wykonawcy(ów): 

…………………….…………………………………………………………………………………….………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
3. NIP/ REGON Wykonawcy: 

………………………..………………………………………………………….……………….………………………… 
4. KRS/CEiDG:  

…………………..……………………………………………………………….………….…………………………… 
5. Numer tel., fax: 

……………………..……………………………………….………………………………………..………………… 
6. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2):  

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl/


 

 

……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

III. CENA OFERTY: 

(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmio-
tu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą 
cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo:  

słownie:  

 
IV. TERMIN REALIZACJI: 

Zobowiązujemy się do wykonania całości robót w terminie: 285 dni od daty podpisania umowy. 

V. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (kryterium oceny ofert): 

- Ilość opracowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowych   (projekt budowlany ) obejmu-

jących  budowę lub  rozbudowę drogi klasy Z lub wyższej z infrastrukturą techniczną (drogową, mosto-

wą, wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną): 

- z obiektem mostowym………1)  (1, 2 lub więcej),           

- z budową   ronda ……..1) (1,2 lub więcej).   

- ilość opracowanych przez wykonawcę dokumentacji projektowych  do  uzyskania   ostatecznej       
  decyzji ZRID ……….1) (2, 3 lub więcej).  
 

VI. OŚWIADCZENIA 

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  Wa-

runków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków Zamówie-

nia  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 05.03.2021 r. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 
a) sami*/przy udziale Podwykonawców* 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………….………… 

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy ) 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  



 

 

b) wartość lub procentowa części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub                          

podwykonawcom ………………………………………………………………………….….….………………… 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1292 ze zm.) stanowimy *: 

a) mikroprzedsiębiorstwo, 

b) przedsiębiorstwo małe, 

c) przedsiębiorstwo średnie, 

d) przedsiębiorstwo duże  

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest na-

stępujący: 

............................................................................................................................................................................ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 

 

8. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ............. 

do ……….. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowią-

cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniej-

szą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyzna-

czonym przez Zamawiającego. 

10. INFORMUJEMY, że: 

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po 
stronie ........................................ 1)(Wykonawcy lub Zamawiającego). 
 a) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na .............................. stronach 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
a) ................................................................................................... 

b) ................................................................................................ 

c) ................................................................................................... 

 
…………………………………(miejscowość), dnia  ………………………… 2021 r. 
 
 

                                                                                                              ………….……………………….……………………… 
                                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
1)należy wpisać 
    
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Wzór -Załącznik nr 2 do SWZ                                                                                                       

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………
………….............................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………
…………………………… 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) 
na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Dawia – Serafin, Rozbudowę drogi powia-
towej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa, nr ref. DT.252.I.1.2021,  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powia-
towych w Ostrołęce , oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY1: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy. 
 
 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

                                                                                      
          ……………………………………..…………………… 

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 
 

                            
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 Ustawy podjąłem  następujące środki 
naprawcze: …………………………………………………………………………   ………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

                                                                                      
          ……………………………………..…………………… 

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 
1 – niepotrzebne skreślić;  
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  

 
 



 

 

 
Wzór -Załącznik nr 3 do SWZ 

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………
………….............................................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  

Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę 

drogi powiatowej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa, nr ref. DT.252.I.1.2021,  prowadzonego przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce, oświadczam, co następuje: 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego                       

w ……………………..…………………………………………………..………………………………………… (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  w postępowaniu). 

 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

                                                                                      
          ……………………………………..…………………… 

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

        
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego 

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ..…………………….………………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: …………………………………………..…………………………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 
                                                                                      

          ……………………………………..…………………… 
                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

1 – niepotrzebne skreślić;  
2 – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  



 

 

         

UWAGA! Dokument składany na wezwanie Zamawiającego    

 Załącznik nr 5 do SIWZ 

ZAMAWIAJĄCY: 
Powiat Ostrołęcki, 
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa PZP) 

Wykonawca: 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale 

– Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa, 

prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,   nr ref. DT.252.I.1.2021, po zapoznaniu się z  
informacją o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,   oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667). * 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt  5 ustawy z dnia 
11września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni Wykonawcy 
składający ofertę w postępowaniu * 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.108 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 11 
września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) co Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………. (dane Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  

* niepotrzebne skreślić   

 
…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r.                                                               

                                                                                               ……………………..………………….      
                                                                                               (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)      

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  



 

 

WAGA! Dokument składany na wezwanie Zamawiającego 

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kiero-

wanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 
 

WYKAZ OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

2. WYKONAWCA: 

L.p. Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale 

– Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa, 

prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,   nr ref. DT.252.I.1.2021 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 
L.p. Imię i 

nazwisko 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 
Nr i opis 
uprawnień 

Doświadczenie Zakres wykonywanych 
czynności 
 

Podstawa 
dysponowania 
osobą (np. pracow-
nik firmy) 

1)  
 

    

2)  
 

    

3)  
 

    

 
*- w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia innych pod-
miotów powinien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób 
zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r. 
                                                                                                                    

                                                                             
                  ………………………..………………….      

                                                                                               (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)                                                                                                               
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ    
……….……………………                                                                                                              
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

ZOBOWIĄZANIE (Wzór) 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH 

PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………………………………………………………….     
                                                            (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 

…………………………….………………………………….………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
 

Oświadczam(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1843 ze zm.), odda Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………....………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:  
 
Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale 

– Dawia – Serafin do drogi 645, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa, 

prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,   nr ref. DT.252.I.1.2021 

 
do dyspozycji niezbędne zasoby ……………………………………………………………………..…………………….. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.  
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 
 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na podmiocie w odniesieniu do jego warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształ-

cenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia:  
 

Zrealizuję/ Nie zrealizuję ww. usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
 

 niewłaściwe skreślić 
 

…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r  
 

                                                                                                                                                        ……...…………..……………………… 
                                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)      

  
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.   
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 8 
UMOWA NR ....../2021 (Wzór) 

 
W dniu …………………………………… 2021 r. w Ostrołęce                                                                                         
pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5       
NIP 758-23-59-776                                                                                                                                                              
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                                                            
Przewodniczący Zarządu                                                                                  - Starosta dr inż. Stanisław Kubeł                                                     
Członek Zarządu                                                                                      - Wicestarosta Krzysztof Parzychowski                
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu                                                                                       - Aldona Kuciej                                  
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”                                                                                                         
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest Zarząd Dróg Powiatowych w 
Ostrołęce  ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka         
 
a …………………………..działająca/cy pod firmą ……………………………… z siedzibą 
w……………………………………… NIP………………………………… 
zarejestrowanym w ……………………… 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą" 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne w trybie przetargu podstawo-
wego na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) w ramach zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 i drogi 
powiatowej nr 2522 W  Grale - Dąbrówka - Szkwa” związane z wykonaniem usługi polegającej na:  
 
a) Wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na:   
Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521 W Golanka - Grale - Dawia - Serafin do drogi 645 (dł. ok. 18,1 
km) z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kadzidło od ok. km 6+650 do ok. km 7+540 
(890m) i od ok. km 11+430 do ok. km 11+830 – granica Gminy Kadzidło i Łyse (400m), 
- Rozbudowę drogi powiatowej nr 2522 W  Grale - Dąbrówka – Szkwa od ok. km 0+000 do ok. km 
1+800 (dł. ok. 1,8 km) 
a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych 
do udzielenia przez ZDP zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie 
umowy.  

b) udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót bu-
dowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian 
Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpo-
wiedzi,  

c) sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.  
z późn. zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji 
projektowej, zwanej w dalszej części umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".  

 

Gdziekolwiek w Umowie przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje, normy, itp. należy brać pod 

uwagę ich najnowsze wydania. 

2. Opracowanie winno zawierać: 
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyj-

no-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego oraz Gmi-
ny Kadzidło i Gminy Łyse. Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkła-
dy mapowe rozwiązania elementów drogi, propozycję oświetlenia ulicznego  zaznaczone elementy infrastruktu-
ry technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, 
wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości – 3 egz.;  

b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania 
projektu budowlanego opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z 

https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2395030


 

 

procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa  w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j.  
z późn. zm.). 

c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;  
d) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji 
ZRID;  
e) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego, jeśli 
zachodzi taka potrzeba; 
f) uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
g) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego, jeśli zachodzi taka potrzeba; 
h) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decy-
zji ZRID – 4 egz.,  
i) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowę dróg powiatowych wszystkie branże - 
łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji 
ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020 poz.1333),   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), rozporządze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), wiedzą i zasadami 
sztuki budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 
1129) oraz zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j.), rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami 
wymaganymi przepisami szczególnymi – 5 egz.;  
j) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie wszelkich projek-
tów branżowych, usunięcia kolizji i ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza utwardzoną czę-
ścią pasa drogowego – 4 egz. 
k) opracowanie projektów technicznych dla wszystkich branż – w ilości po 4 egz.; 
l) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidu-
jących z inwestycją i przygotowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew – 4 egz., 
m) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Zarząd Dróg 
Powiatowych zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389). – po 2 egz. dla każdej branży, 
n) kosztorys ślepy uproszczony – po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie xls dla każdej branży, 
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). – po 2 egz. dla każdej branży, 
p) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu  - 4 egz.,  
q) przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) i uzyskanie decyzji ZRID w terminie określonym w § 6 umowy;  
r) W przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca opracuje przedmiary robót, 
kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego etapu robót. 
 
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekomple-
tację.  
Dokumentacja musi zawierać również 2 płyty CD zawierające całość opracowań w formie cyfrowej – wersja niee-
dytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS). 
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:  
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej na całej długości (przeprowadze-
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nie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone na podstawie zgodnego 
oświadczenia stron); 

b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania 
dokumentacji projektowej; 

c) wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepi-
sami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności - art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.); 
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Działu 
Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z 
trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;  
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żą-
danie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych 
roszczeń finansowych;  
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:  
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
-uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgło-
szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do 
ostatecznego odbioru robót budowlanych. 
g) koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca. 
 
4. Założenia projektowe:  
a) Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowy dróg powiatowych z oświetleniem o parametrach 

drogi klasy Z. Jezdnia o szerokości 6m i nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza utwardzone bitu-
miczne o szer. 1,25m, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego  
o szer. 1,0 m. Dokumentacja projektowa obejmuje również odwodnienie pasa drogowego oraz przebudowę 
skrzyżowań – w tym budowę ronda z oświetleniem na skrzyżowaniu DP 2522W i DP 2587W oraz rozbudową 
obiektu mostowego na rzece Szkwa. 

b) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, zgodnie z warunkami technicznymi wyda-
nymi przez odpowiedniego gestora sieci; 

c) Wykonawca zobowiązuje się do określenia rzeczywistej liczby nieruchomości, dla których wykonany zostanie 
podział wraz z późniejszym wyniesieniem granic w terenie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID). 
 
5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2018.1935 t.j.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego uzyskania pozwoleń na budowę, Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzy-
skania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie robót.  
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 
t.j. z późn. zm.); oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi projektowania, w tym warunkami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. 
zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.). 
7. Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli obowią-
zujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 
9. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania 
projektowe z Zamawiającym. 
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10. Jeżeli na projektowanym odcinku drogi powiatowej wystąpi konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych dla dróg publicznych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w 
zakresie szerokości pasa drogowego, wniosek w tej sprawie w imieniu Zamawiającego winien złożyć Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia umownego. 

§ 2 
Opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Projekt dostarczony przez  Wykonawcę będzie opracowany zgodnie z przepisami krajowymi wyłącznie w za-
kresie wymaganym dla uzyskania pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy o zamówie-
niach publicznych. Wszystkie konieczne uzupełnienia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej będą 
wykonywane przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej.                                                                                      
2. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej objętej zamówieniem Wykonawca obowiązany jest do uwzględ-
nienia wytycznych Zamawiającego i posiadanych przez Zamawiającego opracowań. 
3. Projekt należy przekazać w formie ułożonych tematycznie części opakowanych w sposób umożliwiający archi-
wizację w teczkach z rączką i zamkiem. Teczki wykonane ze sztywnej tektury oklejonej z dwóch stron okleiną. 
Rączka i zamek wykonane z plastiku. 
Opakowanie powinno być opisane tytułem projektu z wyszczególnieniem zawartości i ilości egzemplarzy. Projek-
ty branżowe należy oprawić w oddzielne teczki.  

§ 3 
Wykaz czynności należących do zobowiązań Wykonawcy : 

1. Sprawowanie nadzoru autorskiego nieodpłatnie na żądanie inwestora lub właściwego organu zgodnie z pra-
wem budowlanym między i innymi w zakresie:                                                       
1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z projektem,                                                                                                                        
2) stwierdzenie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań geometrycznych, 
materiałowych i technologicznych,                                                            
3) opracowanie koniecznych uzasadnionych pisemnie zamiennych rozwiązań wykonawczych autoryzowanych 
przez projektantów branżowych w wypadku zaistnienia kolizji z uzbrojeniem technicznym i istniejącym zagospo-
darowaniem terenu nie przewidzianych w dokumentacji projektowej wg potrzeb w trakcie realizacji projektu,                                                                                                                         
4) wprowadzenie uzasadnionych pisemnie koniecznych korekt lub rysunków zamiennych w wypadku zaistnienia 
zmian w rozwiązaniach technologicznych przyjętych w dokumentacji podstawowej  
wg potrzeb,                                                                                                                        
5) udział w odbiorze końcowym  zadania przez Inwestora.                                                                                  
6) wprowadzenie zmian, korekt w dokumentacji projektowej. 
2.  Wszystkie niezbędne materiały, dokumenty, uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a nie 
wymienione w § 1 jako zobowiązania Zamawiającego, Wykonawca uzyskuje własnym staraniem i na własny 
koszt.             
3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie do dokonania zmian, poprawek opracowywanej dokumentacji pro-
jektowej i innych dokumentach objętych niniejszą umową. 
                                                                              

§ 4 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony: 

Wykonawcy jest: ………………………………..                                                                                                                  
Zamawiającego jest:……………………………………. 

§ 5 
Wynagrodzenie : 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na 
kwotę …………… PLN brutto (słownie :…….. PLN brutto).  
 

§ 6 
Terminy wykonania i procedura odbioru : 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie:  
1) § 1 ust.1 lit. a) -  285 dni od daty podpisania umowy   
2) udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budow-
lanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumen-
tacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, termin 
wykonania przedmiotu umowy uzależniony jest od terminu przeprowadzenia ww. postępowania o zamówienie 



 

 

publiczne  
3) sprawowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej termin wykonania 
przedmiotu umowy uzależniony jest od terminu realizacji inwestycji. 
2. Miejscem odbioru pracy przez Zamawiającego jest siedziba Zamawiającego. Dowodem wykonania prac jest 
protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.                                                                                                                   
3. Nieprzyjęcie pracy przez Zamawiającego oraz jej niekompletność upoważnia Zamawiającego do odmowy 
podpisania protokołu.                                                                                
4. Jeżeli wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiają-
cemu służy prawo żądania pokrycia przez Wykonawcę wszelkich szkód z tym związanych,  
w tym cofnięcia finansowania inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązku zwrotu przyznanych już wcześniej 
środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości cofniętych bądź zwróconych 
jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do wykorzystania kwot.               
5. W przypadku określonym w § 6 pkt 4 Zamawiający, może również odstąpić od umowy żądając od Wykonawcy 
pokrycia wynikłej stąd  szkody. 

 
§ 7 

Warunki i forma zapłaty : 
1. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej 
przez Wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego i 
oświadczenia pisemnego Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i pod względem zgodności z 
wymaganiami prawa budowlanego.                                                                                                                                
2. Zapłata faktury nastąpi po złożeniu protokołu odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury  
na podstawie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego wraz z oświadczeniem Wykonawcy  
o kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.   
3. Zamawiający oświadcza, ze faktura winna być wystawiona na Nabywca: Powiat Ostrołęcki  
Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka,  NIP 758-23-59-776 Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych  
w Ostrołęce ul. Lokalna 2,  07-410 Ostrołęka.                                

§ 8 
Kary umowne : 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci 
zamawiającemu kary umowne :                                                                         
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóź-
nienia, licząc od umownego terminu przekazania przedmiotu umowy                                                                                                                  
b) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 
dni roboczych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, 
c) za zwłokę  w usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od 
daty wyznaczonej pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad,                                                                                                                                       
d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada  
wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego .                                          
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:                                                               
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodze-
nia umownego brutto.                                                                        
3. W przypadku szkody przekraczającej kwotę kar umownych lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 
4. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając 
okres opóźnienia w stosunku do terminu końcowego. 

 
  § 9 

Podwykonawcy 
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy : 



 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwu publicznemu; 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciąża na niej na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że za-
mawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 2  niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 
 Odstąpienie, o których mowa w ust. 1  powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Rękojmia za wady : 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru 
przedmiotu umowy.  
2. Data zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla 
prac objętych umową.  
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych  
po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opraco-
wania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamo-
wał wadę dokumentacji przed upływem tego terminu. 
5. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może 
mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych. 
6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 
wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt wykonania doku-
mentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 
7. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy  
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę dokumentacji projektowej, który zapłaci  
w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł  
w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu 
wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.                                                                                                   

 
§ 12 

Inne obowiązki stron : 
1. Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
umowy określonego w § 1 na polach eksploatacji  określonych w art. 50 pkt. 1, 2, 3  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.).                                                                                                                    
2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w pkt. 1 następuje nieodpłatnie.                                                      
Wykonawcy nie przysługuje również odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym z pól eksploata-
cji wymienionych w pkt.1.                                                                                    
3. Wykonawca zrzeka się prawa do zezwalania na wykonywanie przeniesionych na Zamawiającego praw autor-
skich. 
4. Zamawiający ma prawo do:  



 

 

1) Utrwalenia przedmiotu umowy,  
2) Zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jego części dowolną techniką,  
3) Zapisu przedmiotu umowy w formie elektronicznej.  

 
§ 13 

Postanowienia końcowe : 
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość do-
konania następujących zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczą-
cych: 
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny 
do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie oko-
licznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zama-
wiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, ocze-
kiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bie-
żących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwia-
jącymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych usług; 
2) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie nie-
zbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 
3) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykaza-
nia spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno-
ści związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 
4) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest 
niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania 
błędów; 
3. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 6 ust. 1, na 
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki. 
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego i Prawa 
Budowlanego.                                                                                                      
5.Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
                                                                                                                                  
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA: 
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UWAGA! Dokument składany na wezwanie Zamawiającego 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

WYKAZ USŁUG 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Dawia – Serafin, Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2522W 
Grale – Dąbrówka – Szkwa, prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce,   nr ref. DT.252.I.1.2021 

 

przedkładamy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: 

LP. 
Nazwa Wykonawcy (podmiotu), 

wykazującego spełnianie warun-

ku 

Nazwa i adres Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy 

(Odbiorcy) 

Pełna nazwa zadania (zamówienia) 

Charakterystyka zamówienia / Informacje potwier-

dzające spełnianie warunku opisanego  

Rozdz. VIII ust. 2 , pkt 4  

oraz Rozdz. XIX ust. 2 pkt 2 SWZ 

 

Data wystawienia Świadectwa Przejęcia, protokołu 

odbioru lub równoważnego dokumentu  

(dzień/ m-c/ rok) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
  

 

   

2. 
  

 

   

(...) 
     

  
 
 
 

…………………………(miejscowość), dnia ……………………………2021 r. 
               
 

                  ………………………..………………….      
                                                                                               (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 


