ZP.272.5.2022
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT PRUSZKOWSKI
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej 3143W
ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka
ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej
oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.

Pruszków, kwiecień 2022 r.
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I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Pruszkowski
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
NIP: 534-24-05-501
REGON: 013267144
Centrala tel. +48 22 738 14 22
Zespół Zamówień Publicznych +48 22 738 14 70
e mail : zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl
adres strony internetowej postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.powiat.pruszkow.pl/
II.

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
III.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – podstawa prawna – art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ustawą, lub Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert
następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający:
1) nie przewiduje składania ofert częściowych,
2) nie przewiduje składania ofert wariantowych,
3) nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych,
4) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
6) nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy,
7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
8) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
9) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
10) nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych,
11) nie przewiduje zaliczek,
12) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy,
13) nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy,
14) nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa wart. 214 ust.1
pkt. 7 ustawy
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
IV.

Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
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V.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego
odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej
w Pruszkowie, podzielona na dwa etapy:
Etap I
Rozbudowa DP3143W ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą bez nazwy (rondo)
do skrzyżowania z ul. Kościuszki.
W zakresie:
a) wymiany nawierzchni i konstrukcji ciągów pieszych i rowerowych
b) budowy odwodnienia
c) wymiany konstrukcji i nawierzchni jezdni
d) przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z WLZ
e) przebudowy kolidującej sieci infrastruktury
f) budowy oświetlenia ulicznego
g) budowy sieci teletechnicznych i monitoringu miejskiego
h) budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie dworca kolejowego
i) wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Zamawiający zaleca wykonanie pierwszego etapu w okresie wakacyjnym.
Etap II
Budowa nowego odcinka ulicy Sienkiewicza od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania
z ulicą Parkową wraz z rozbudową ulicy Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Parkową do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego, a także rozbudowie
ulicy Parkowej w Pruszkowie.
W zakresie:
a) przebudowy skrzyżowania z ul. Kościuszki
b) budowa nowego odcinka jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Kościuszki do ul. Parkowej,
c) Przebudowa ul. Parkowej w rejonie skrzyżowania z ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej,
d) Przebudowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej w ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej
e) Budowa zjazdu do posesji L.O. im T. Kościuszki
f) budowy oświetlenia ulicznego,
g) budowy sieci teletechnicznych i monitoringu miejskiego
h) wykonanie wycinki, przesadzenia/nasadzenia zastępczego oraz pielęgnacji przez okres udzielonej
gwarancji, kolidujących drzew zgodnie z opracowaną opinią dendrologiczną. Rodzaje oraz
minimalne wymiary drzew nasadzanych – gatunki rodzime, wys. min. 6 m., obwód min. 60 cm. –
do akceptacji Zamawiającego.
i) rozebranie budynku na działce nr ew. 27, oraz innych kolidujących obiektów i ogrodzeń.
Dokumentację projektową wykonał: MT-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu (05-600) przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
Zamówienie jest współfinansowane ze środków finansowych Gminy – Miasta Pruszków oraz środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisuje dokumentacja projektowa i STWiOR –
załącznik nr B do SWZ.
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Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, ani nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Natomiast Zamawiający informuje o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu
wykonywania usługi oraz jego otoczenia. W takim przypadku koszty jej dokonania ponosi Wykonawca.
Przed dokonaniem wyceny i złożeniem oferty, Zamawiający rekomenduje sprawdzenie
warunków w terenie.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia
występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
roboty branży drogowej:
a) rozbiórką elementów ulic,
b) wykonywaniem podbudowy,
c) ustawianiem obrzeży betonowych,
d) ustawianiem krawężników,
e) wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
f) wykonywaniem nawierzchni bitumicznych
roboty branży instalacyjnej:
g) wykonaniem kanałów teletechnicznych,
a) przebudową kolizji elektroenergetycznych,
b) przebudową linii WLZ
c) budowa oświetlenia drogowego
d) budową sygnalizacji świetlnej
roboty w branży kanalizacyjnej:
a) wykonaniem wykopów umocnionych
b) wykonaniem kanałów kołowych i studni rewizyjnych
roboty w branży ogólnobudowlanej:
a) rozbiórką budynków
roboty związane z zagospodarowaniem zieleni:
a) wycinanie kolidujących drzew i krzewów,
b) przesadzanie lub nasadzanie zastępcze.
KODY CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
VI.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
2. Zamówienie należy wykonywać w terminie maksymalnie 270 dni od podpisania umowy
(minimalny termin to 210 dni od podpisania umowy).
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 210 dni terminu realizacji zamówienia,
do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty minimalny termin określony w SWZ, tj. 210 dni
natomiast w umowie uwzględniony będzie termin realizacji zgodny ze złożoną ofertą.
4. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 270 dni, oferta zostanie
odrzucona.
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VII.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr C do SWZ.
VIII.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami 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
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”.
4. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
5. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert.
6. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość
została wysłana do zamawiającego.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy
do konkretnego Wykonawcy.
8. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu
Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow oraz uznaje go za wiążący.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz
w zakładce prowadzonego postępowania.
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11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
12. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamówienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl (za wyjątkiem przekazania oferty
z załącznikami).
IX.

Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy

Nie dotyczy.
X.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. Do kontaktu z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza się:
 w sprawie procedury p. Wiesława Amanowicz, p. Karolina Mąkal
 w sprawach dotyczących spraw merytorycznych: p. Wojciech Wójcik, p. Przemysław RotuskiWydział Inwestycji i Drogownictwa
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. 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
ofert.
4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia
terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
XI.

Podstawy do wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: art. 108 ust.1 i 2 ustawy
1) będącego osobą fizyczną, 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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych
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) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 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
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
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2)

3)

4)
5)

6)

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;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 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;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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 wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek z art. 109 ust. 1
pkt 1, 4-10 ustawy, tj. :











który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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;
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;
jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
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;
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
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zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
XII.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2 500 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w sposób
należyty w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie,
rozbudowie dróg min. klasy Z o wartości min. 3 500 000,00 zł brutto (każda),
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby, posiadające
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
publicznego, w tym co najmniej
 jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem
budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego.
kierownik specjalności drogowej musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową jako
kierownik budowy, przy budowie, przebudowie, rozbudowie, co najmniej jednej drogi
klasy min. Z o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto.
 jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (oraz w zakresie sieci telekomunikacyjnych), bez
ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego.
lub

9

 jedną osobę posiadającą co najmniej 5 lat uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci
instalacji
telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Poleganie na zdolnościach innych podmiotów
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
8. 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.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.
11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
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Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez \Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert
nie polegał on wdanym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających.
14. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.
XIII.

Podmiotowe środki dowodowe – dokumenty i oświadczenia.

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), składanych
przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 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, zgodne co do treści ze wzorem zawartym
w załączniku nr 4 do SWZ (o ile dotyczy).
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia:
Zamawiający samodzielnie uzyska odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy.
Natomiast jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
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oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
 wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne odpowiednie dokumenty;
 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe
nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
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 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
lub
 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w art.125 ust.1 ustawy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
XIV.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.05.2022 r.,
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XV.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami poprzez platformę, która zapewnia szyfrowanie
ofert. Składanie ofert odbywa się poprzez stronę postępowania – link postępowania, dostępny jest
na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
2. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca składa w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego, pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp przekazuje
się Zamawiającemu, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym.
4. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument, o którym mowa w pkt. 3, został wystawiony jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
w przypadku:
 podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia,
 pełnomocnictwa – mocodawca.
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14
lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Przy sporządzaniu oferty w postaci elektronicznej Zamawiający zaleca wykorzystanie formatu
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
Na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
za pośrednictwem Formularzu składania oferty (nazwa: Oferta/Wniosek Wykonawcy) dostępnego
na platformie w kroku pierwszym składania oferty, w konkretnym postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2020 r., poz. 1913), które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku
pierwszym składania oferty, w formularzu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy
przedsiębiorstwa (nazwa: Tajemnica przedsiębiorstwa). Zaleca się, aby każdy dokument
zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez
kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu,
że oferta została złożona.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub za pośrednictwem
Formularza składania oferty.
Zamawiający zaleca aby Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami opatrzył odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym odrębnie
każdy dokument (każdy plik). W przypadku przekazania na platformę plików
skompresowanych(.zip). Wykonawca może opatrzyć cały folder odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (Zamawiający nie
wymaga).

14. Ofertę stanowią:
formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zał. nr 2 do SWZ,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SWZ,
pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia; (o ile dotyczy);
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy (o ile dotyczy);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy,
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych
podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co
do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 (o ile dotyczy);
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, według
wzoru zawartego w załączniku nr 5 (o ile dotyczy);
1)
2)
3)
4)

15. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
16. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty
poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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XVI.

Sposób oraz termin składania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
Platformie Zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców
dostępnej na Platformie Zakupowej.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2022 r.
do godz. 09.30.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XVII. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022 r., o godzinie 10:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. W przypadku o którym mowa w punkcie 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin
na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie.
XVIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Ustala się wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do: 29.04.2022 r.
do godz. 09.30.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy 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
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
Bank Santander nr 94 1090 1056 0000 0001 4821 9688 z dopiskiem WADIUM – DP
Sienkiewicza (ZP.272.5.2022).
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XIX.

Sposób obliczania ceny

1. Wykonawca w formularzu ofertowym ( zał. 1 do SWZ) poda cenę brutto (tj. cenę netto powiększoną
o obowiązujący podatek VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne podatki,
koszty transportu, ubezpieczenia, materiałów itp., a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający
zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami
występującymi po stronie Zamawiającego.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy.
4. W cenie oferty powinny być również uwzględnione wszelkie ryzyka, które doświadczony
Wykonawca mógł w racjonalny sposób przewidzieć. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację
niniejszego zamówienia, określone są w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
stanowiacej załącznik do SWZ.
5. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23%. Jeżeli Wykonawca
zastosuje stawkę VAT odmienną niż wskazana, zobowiązany jest wskazać podstawę jej przyjęcia
(przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). Prawidłowe ustalenie podatku VAT
należy do obowiązku Wykonawcy.
7. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
8. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN
Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany
w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
następującym adresem: http://www.nbp.pl

XX.

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena – 60%
2) okres gwarancji -20 %
3) termin wykonania -20 %
ZASADY OCENY OFERT:
1% =1 punkt
1) cena – 60% (60 punktów)
Oferty niepodlegające odrzuceniu i uznane za ważne będą oceniane w następujący sposób:
W kryterium „CENA” zostanie zastosowany wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
ocena punktowa = ------------------------------------------------------- x 100 punktów x waga procentowa
cena badanej oferty
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2) okres gwarancji -20%
W kryterium okres gwarancji maksymalną liczbę 40 punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje
najdłuższą gwarancję. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
okres gwarancji oferty ocenianej
ocena punktowa = ------------------------------------------------------------------ x
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

100 punktów x waga procentowa

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej
36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące) od dnia odbioru końcowego robót.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji,
do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SWZ,
tj. 72 miesiące, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
3) termin -20 %
W kryterium termin wykonania, maksymalną liczbę 20 punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje
najkrótszy termin wykonania. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według
wzoru:
minimalny termin wykonania zamówienia z rozpatrywanych ofert
ocena punktowa = --------------------------------------------------------------------------------- x 100 punktów x waga procentowa
termin wykonania zamówienia badanej oferty

Zamówienie należy wykonywać w terminie maksymalnie 270 dni od podpisania umowy (minimalny
termin to 210 dni od podpisania umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego
niż 210 dni terminu realizacji zamówienia, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty minimalny
termin określony w SWZ, tj. 210 dni natomiast w umowie uwzględniony będzie termin realizacji zgodny
ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 270 dni,
oferta zostanie odrzucona.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy
spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę
punktów, w sumie za oba kryteria może zdobyć najwyżej 100 pkt.
4. Pozostałym ważnym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.
Najwyższą pozycję rankingową uzyska oferta o największej liczbie punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody,
oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą̨ przesłanki do
unieważnienia postępowania.
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XXI.

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr
C do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie przed jej podpisaniem przez wybranego wykonawcę
kosztorysu ofertowego.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe na wszystkie prace związane z
przedmiotowym zamówieniem, wraz z materiałem, z którego będą wykonywane poszczególne
roboty oraz poda cenę całości zadania (tj. sumę cen jednostkowych powiększoną
o obowiązujący podatek VAT).
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną (zgodnie z zasadami podanymi
w publikacji „Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych”, wydaną w październiku
2005 roku przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych). Wszystkie pozycje kosztorysu
powinny zawierać cenę jednostkową- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej powinna
obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i
transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, (Zamawiający dopuszcza też
kalkulację szczegółową). Stopień zagregowania poszczególnych pozycji winien odpowiadać
załączonym przedmiarom.
XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Santander nr 94 1090 1056 0000 0001 4821 9688.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.
7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w punkcie 3 (art. 450 ust 1 ustawy).
10. Zamawiający zwrócić 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
11. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi i gwarancji 30 % wartości zabezpieczenia.
12. Kwota pozostawiona zgodnie z pkt 11 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady i gwarancji.
XXIII. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1, części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę w ofercie firm podwykonawców, o ile są oni znani Wykonawcy na etapie składania
ofert.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
5. Pozostałe informacje znajdują się w zał. nr C do SWZ – projektowane postanowienia umowy
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ 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.
3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy
„Środki ochrony prawnej”.
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XXV. Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę z
siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, telefon: (0-22) 738-14-22,
sekretariat@powiat.pruszkow.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail:
ochrona.danych@powiat.pruszow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur
udzielania
zamówień
spoczywających
na
Zamawiających,
zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą P.Z.P.
4) Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także podmioty,
z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww.
ustawowego zadania.
5) Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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, a następnie
dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dot. archiwizacji dokumentów.
6) Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby
fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać osoba fizyczna zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą P.Z.P 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, przy czym 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 organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Osobie fizycznej nie przysługuje:
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;
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osób fizycznych
mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych przypadków
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na osobie fizycznej obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
XXVI. Załączniki do SWZ
Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac;
Załącznik nr B dokumentacja techniczna
Załącznik nr C Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów;
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Załącznik nr 6 Wykaz robót;
Załącznik nr 7 Wykaz osób;

ZATWIERDZAM
z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
/-/ Krzysztof Rymuza

STAROSTA
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