
 

Część 1.  Nazwa i adres Zamawiającego- oznaczenie postępowania 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 
       Adres internetowy: http://pzdjaroslaw.pl/ 
       Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
       Strona internetowa prowadzonego postępowania : platformazakupowa.pl. 
        Numer telefonu:  +48 621-64-49 wew. 20-27      
        Numer faksu:      +48 16 621-64-41   
         godziny urzędowania:  poniedziałek- piątek: od  7

 00
 do  15

00
. 

2. Postępowanie,   którego   dotyczy   niniejszy   dokument   oznaczone  jest  znakiem (numerem referencyjnym):  
    ZP.271.1.5.2021 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym  powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

2. 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 Powiatowy Zarząd  Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 

37-500 Jarosław, telefon: 16 6216449 
  2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 
iodpzdjaroslaw@onet.eu 
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
  6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
  7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 
 8) posiada Pani/Pan: 
    a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 
    b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
  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;  
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. 

Część 3.  Tryb udzielenia zamówienia- źródła finansowania 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy P.z.p. oraz 
niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru 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. Zamówienie realizowane jest ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu oraz 
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . 
      5. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp,  
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Zamawiający zgodnie z art. 310 pkt 1ustawy P.z.p przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w całości lub 
w części w przypadku nie przyznania środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1430). 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94 P.z.p.   
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług/robót budowlanych 
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług/ robót 
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, 
którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, tj.: 
  1) roboty ziemne, 
  2) odwodnienie korpusu drogowego, 
  3) podbudowy, 
  4) nawierzchnie,  
  5) roboty wykończeniowe, 
  6) elementy ulic. 
12.1.    Zamawiający postanawia, że: 
12.2.Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujący czynności, wymienione w ust 12 pkt.1-6, byli zatrudnieni 
do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
12.3. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące wyżej wymienione czynności byli zatrudnieni na 
podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich 
czynności, 
13. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób oraz podwykonawców, prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 
wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia ( np.   osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.). 
14.Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 
zamawiający określił w projekcie umowy - załącznik nr 13 do SWZ. 

Część 4.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia  jest: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 
2+522-4+931  i 5+656-11+185"    
2. W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: 

  1) roboty przygotowawcze, 
  2) roboty ziemne, 
  3) odwodnienie korpusu drogowego, 
 4) podbudowy, 
  5) nawierzchnie,  
  6) roboty wykończeniowe, 
  7) oznakowanie ( poziome i pionowe), 
  8) elementy ulic, 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  zawiera    kosztorys  ofertowy  stanowiący załączniki nr 2  do SWZ  
, szczegółowe specyfikacje techniczne    stanowiące załącznik nr 11 do SWZ  oraz dokumentacja projektowa 
stanowiąca załącznik nr12 do SWZ. 
Główny przedmiot: 45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg 
Przedmioty dodatkowe:  45.23.24.51-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45.11.20.00-5 Roboty ziemne 
3. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z powodu. Realizacja zadania na jednym odcinku drogi   
wymaga prowadzenia robót w sposób skoordynowany. Przebudowywany odcinek drogi jest za krótki aby kilku 
różnych wykonawców mogło prowadzić jednocześnie roboty bez przeszkadzania sobie nawzajem. Prowadzenie  
różnych frontów robót tak blisko siebie mogłoby doprowadzić do chaosu i do dezorganizacji ruchu drogowego na 
przebudowywanym odcinku drogi.  . Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby wzrost kosztów 
przebudowy m.in. kosztów zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego, placów składowych, dostawy 
materiałów. Możliwość wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami wpłynęłaby niekorzystnie na całą organizację 
robót a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości Zamówienia. 

Część 5. Wizja lokalna 

1.Zamawiający nie przewiduje: 
  1) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 
  2) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u 
Zamawiającego. 
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Część 6. Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z 
podaniem ich nazw (o ile są znani Wykonawcy), lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 
2. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących załącznik nr 13 do SWZ, 

Część 7. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia  należy zrealizować do dnia 30 sierpnia 2023 r.  

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót: 
   1) Etap I   do wykonania w 2021r. maksymalnie do kwoty:  22.409,23 zł brutto 
   2) Etap II  do wykonania w 2022r. maksymalnie do kwoty  5.962.818,46 zł brutto 
   3) Etap III do wykonania  do dnia 30 sierpnia 2023r. maksymalnie  do kwoty 8.338.655,51 zł brutto 
      Uwaga: powyższe kwoty zostaną  zaktualizowane   po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty  
     najkorzystniejszej.  

Część 8. Warunki udziału w postępowaniu  

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  , 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 tym zakresie. 
   3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
   4)  zdolności technicznej lub zawodowej :   

     a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, , jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   
co najmniej 1 zadanie polegające na budowie , przebudowie lub  remoncie  dróg o  nawierzchni  bitumicznej     
(z wyłączeniem remontów cząstkowych), o    wartości  nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł  (brutto). (słownie: 

dziesięć milionów złotych ).   
Przez wykonanie  zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu bez zastrzeżeń. 

    b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy  posiadająca uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub odpowiadające im uprawnienia 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów , w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie od 
uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na 
zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg)  
oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych na  
minimum 1  zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg   (z wyłączeniem remontów 
cząstkowych) o  wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)(słownie: pięć milionów złotych ). 

    c) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych  posiadająca uprawnienia      
budowlane bez ograniczeń do   kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające 

im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  , w tym co najmniej 2 letnie 
doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót 
drogowych na zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów 
cząstkowych dróg)  oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru 
robót drogowych na  minimum 1  zadaniu polegającym na budowie , przebudowie   lub  remoncie  dróg            
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) o  wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto) (słownie: 

dwa miliony złotych). 
  d) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych  posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na 
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych na zadaniach związanych z budową lub 
przebudową sieci, instalacji lub urządzeń sanitarnych przy drogach co najmniej klasy L.    

UWAGA: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg. średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu 

           UWAGA:  Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia   funkcji Kierowników robót , o których mowa w ust.2 pkt.4 
lit.c i d w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia   w więcej niż jednej specjalności. 

3. 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. 
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodowa, 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. 
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