SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów –
Dobrowola - Wysokie - Sługocin
w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km
0+000 do km 1+262,80
(Znak sprawy: UG.271.6.2021.CT)

ZATWIERDZAM

……………………………….………….………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Jastków zwana dalej „Zamawiającym”
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków
Telefon: 81 50 20 143 / 81 50 20 425
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /iar890l8xi/SkrytkaESP
znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres poczty elektronicznej: przetargi@jastkow.pl
Strona internetowa: https://www.jastkow.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.jastkow.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.
1.2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a
następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy).
1.3. Wartość zamówienia.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33)
ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3
ustawy.
1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
2) „SWZ” - niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” - zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego
postępowania,
4) „postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SWZ,
5) „Zamawiający” - Gmina Jastków,
6) „Wykonawca” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na
rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę
produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
7) „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia2016 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),
8) „miniPortal”- środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji
elektronicznej między Zamawiającym i Wykonawcami
9) „ePUAP”- elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w
szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z
Zamawiającym.
10) Instrukcja użytkownika - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna
na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z
miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w
niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww.
Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla
wykonawcy. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności
składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ.
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie
z jej wymaganiami.

Rozdział 2
INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOZLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI
Zamawiający nie przewidujewyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

Rozdział 3
Źródła finansowania
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków krajowych.

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

oraz

45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
4.2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów –
Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km
0+000 do km 1+262,80:
- roboty rozbiórkowe,
- wycinkę krzewów,
- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112572L poprzez:
 wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych w technologii warstw asfaltowych,
 regulacja szerokości jezdni poprzez wykonanie odtworzenia krawędzi jezdni
drogi gminnej,
- wykonanie opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 1,00 m – 1,25,
- wykonanie przy krawędzi jezdni poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
gr. 15 cm o szerokości 0,75 m,
- przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 112572L z drogą powiatową nr 2208L
poprzez regulację zaokrąglenia wewnętrznych pasów ruchu dla pojazdów
skręcających w prawo,
- wykonanie jezdni pętli autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 6,0 m,
- utwardzenie gruntowych dojść do posesji i kapliczek kruszywem łamanym gr. 15
cm,
- wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebrukowanie (regulację wysokościową „do góry”) istniejących zjazdów, miejsc
pod wiaty przystankowe, dojść z elementów betonowych (kostka brukowa, płyty
chodnikowe, betonowe płyty ażurowe),
- wymianę w ramach bieżącej konserwacji istniejących przepustów betonowych:
pod koroną drogi gminnej nr 112572L poprzez wymianę części przelotowych,
odtworzenie betonowych ścianek czołowych i umocnienie wlotów i wylotów
brukowcem,
- wymianę w ramach bieżącej konserwacji istniejących przepustów betonowych:
pod zjazdami poprzez wymianę części przelotowych i umocnienie wlotów i
wylotów brukowcem,
- wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego,
- przełożenie istniejącego ścieku krawędziowego „trójkątnego” z betonowych
elementów prefabrykowanych,
- wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych,
- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4.3. Podział zamówienia na części.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki
groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia uwzględniając specyfikę
zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu

zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami
technicznymi, organizacyjnym odpowiedzialnością gwarancyjną oraz charakterem
przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie
zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres
zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z
grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy,
Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału
zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania
decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi
administracyjnemu ani sądowemu.
4.4. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,o których mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawcapowinien przyjąć, że odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej
odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że
każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub
równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościoweoraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych,
których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który
zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety
oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez
zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych
nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety,
zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o
ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają
zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone
wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu
posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z
badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający
akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca
nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez

niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z
realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z
KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia
konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie
innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie
spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
4.5. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następująceczynności w zakresie realizacji
zamówienia:
- obsługa sprzętu zmechanizowanego
- prace fizyczne prowadzone ręcznie
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnieniazamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,o których mowa w art. 95 ust.
1ustawy Pzp oraz sankcji z tytułuniespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności
niezbędnych do realizacjizamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy opracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynnościw trakcie realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie Umowy.
4.6.

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych
środków dowodowych.

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:
4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Rozdział 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp
tj. wykonawcę:
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 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)
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 (Dz. U. poz. 769),
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 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
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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;
3) 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;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
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;
6) 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.
7.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy.
7.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.
1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1)

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem,
wykroczeniem
lub
swoim
nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom
lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i
odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.

3)

7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane
w pkt 7.4 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza
wykonawcę
7.6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

Rozdział 8
INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega
wykluczeniu.
8.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ
lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie
wykonawcę odpowiednio do jego 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.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
8.2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.3.
8.4.

8.5.

Oświadczenie wskazane w rozdziale 8.1 SWZ przekazuje się środkiem komunikacji
elektronicznej wskazanym w rozdziale 11 SWZ.
W przypadku, gdy oświadczenie o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za
pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i
kontekstu zapisanych informacji.

Rozdział 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1.

Zamawiający nie żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są

9.2.

podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców.
Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 9.1 SWZ, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.

Rozdział 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Rozdział 11
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

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wymagania ogólne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@jastkow.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
przedmiot zamówienia – Marcin Zarzeka
sprawy formalno-prawne - Tomasz Choma
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać
się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca
ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje
zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i
SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez
użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.7. Identyfikator niniejszego postępowania na miniportalu:
8a76cab9-3587-4927-94ea-f9e8224c7b0d
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.
Składanie ofert.
11.8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
11.9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
11.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część należy ten plik zaszyfrować.
11.13. Do ofertynależy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie

wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
11.14. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Składanie dokumentów innych niż oferty
11.17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych
niż ofert - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.8)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: przetargi@jastkow.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w
formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując
ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez
czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i
wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
11.18. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w rozdziale 11.17 lit a) SWZ
dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki.
11.19. Zamawiający
dopuszcza
również
możliwość
składania
dokumentów
elektronicznych innych niż oferta za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
rozdziale 11.17 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.
11.20. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
iTechnologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) 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.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: nr konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 z
adnotacją „Wadium – Znak sprawy: UG.271.6.2021.CT”
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które
zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98
ustawy Pzp

Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający
nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
13.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13.3. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww.
Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww.
Instrukcji.
13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr
2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca,
powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i

13.5.

13.6.

1)

2)
13.7.

załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z
ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a),
zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 3) składa się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913). Zamawiający nie ujawni
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł w formularzu oferty, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
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.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z
2019r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i
oznaczonym pliku.

Rozdział 14
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
14.2. Termin składania ofert: 12.05.2021 r. godz. 10:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 12.05.2021 r. godz. 11:00.
14.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika.
14.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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.
14.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o
którym mowa w pkt. 14.2 SWZ.

Rozdział 15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.06.2021 r.
15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.1, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni.
15.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.2, wymaga
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
15.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 15.2, następuje wraz z przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia będzie wynagrodzenie zryczałtowane (przedmiar robót ma charakter
pomocniczy) wskazane w Formularzu ofertowym. Cena ryczałtowa obejmuje
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie
wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, w tym:

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

16.6.

koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy);
koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanych robót;
koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót,
wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Projektu organizacji ruchu na całej długości inwestycji z planem objazdów
uzgodniony w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w SWZ i wzorze umowy.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i
podatkiwynikające z obowiązujących przepisów.
Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w
niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
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 2020 r. poz. 106 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 wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem
podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

16.7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 1 do SWZ.

Rozdział 17
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr

Nazwa
kryterium

Waga

Sposób punktowania

Liczba punktów = (cena najniższa
1

Cena

60,00

zaproponowana w ofertach niepodlegających

pkt

odrzuceniu / cena badanej oferty) x 60
punktów

2

Gwarancja

40,00
pkt

Liczba punktów = (gwarancja badanej oferty /
najdłuższa gwarancja zaproponowana w
ofertach) x 40 punktów

17.2 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert.
17.3 Wymagana gwarancja minimum 2 lata – punktowany będzie termin jak najdłuższy, z
tym, że termin dłuższy niż 6 lat będzie traktowany przy dokonywaniu oceny ofert tak
jakby wynosił 6 lat. Oferowana gwarancja na okres poniżej 2 lat jest
niedopuszczalna.
17.4 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą
liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

Rozdział 18
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
18.2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na
wybór jego oferty.
18.3. Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, Wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 18.3 tiret
pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.jastkow.pl/w zakładce Zamówienia publiczne.

Rozdział 19
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
19.1

19.2

19.3
19.4

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
kosztorysu, na podstawie którego wyliczona została cena ofertowa
zamówienia oraz harmonogramu robót.

Rozdział 20
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Nr 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260
z adnotacją: „ZNWU – umowa UG.271.6.2021.CT”.
20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem.
Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli
rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej
w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej
podpisaniem.

Rozdział 21
POSTANOWIENIA UMOWY
21.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

Rozdział 22
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:












administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25
inspektorem ochrony danych osobowych w jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Krak
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków tel. 81 502-01-41 e-mail
andrzej.krak@jastkow.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”;
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres niezbędny do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku
do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana
- przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane
osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z
przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych
Administratora Danych.
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;



− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
*

______________________

Wyjaśnienie: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.
**
Wyjaśnienie: 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.

Rozdział 23
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
23.1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.
23.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
23.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy 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. 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, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
23.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący
przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
23.5 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu zamówień publicznych.

Rozdział 24
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający:
a) nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
b) nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych
c) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
d) nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 94 ustawy
e) nie przewiduje zamówień wskazanych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
f) nie przewiduje odbycia wizji lokalnej
g) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
i) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
zadań
j) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
k) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji
elektronicznej
l) nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do oferty katalogów elektronicznych

Rozdział 25
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Integralną częścią SWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 Projekt umowy
Załącznik Nr 2 Wzór Formularza ofertowego
Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 Dokumentacja techniczna

