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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

NAZWA ZADANIA:
Remont dróg i chodników. Etap I

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i
dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.

Mokrzeszów, czerwiec 2021 r.
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJAJĄCEGO.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w
Mokrzeszowie
Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice
fax: + 48 74-850-87-00
e-mail: administracja@mokrzeszow.edu.pl.
Strona internetowa: http://www.mokrzeszow.edu.pl/bip
NIP: 884-10-15-760
REGON: 000115306
Godziny pracy: 7.30-15.30

II.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJUDOSTĘPNIANE 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 postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie
internetowej: http://www.mokrzeszow.edu.pl/bip

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „PZP”].
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp
6. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
IV. INFORMACJE OGÓLNE.
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia
oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
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5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych
(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy
Pzp).
7. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej.
8. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
9. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7do SWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie
z art. 139 PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej zgodnie z art. 227 PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom) .
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia .
15. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
16. Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysów do oferty.
V. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA
NEGOCJACJI.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont dróg i chodników. Etap I, w zakres prac
wchodzi:
a) rozbiórka boksów śmietnikowych i zsypów do piwnicy (dwa włazy)
b) roboty rozbiórkowe nawierzchni drogi oraz placu na działce 853/11 Mokrzeszów
c) wykonanie izolacji ścian piwnicznych budynku kuchni z kotłownią
d) wykonanie drenażu
e) wykonanie nowych nawierzchni i trawnika
f) odbiór i zagospodarowanie wszelakich odpadów, złomu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wywóz gruzu z rozbiórki;
g) utylizację materiałów szkodliwych dla środowiska;
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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Etap I obejmuje teren oznaczony na mapie
sytuacyjno-wysokościowej – w granicach działki 583/11
Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ, znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego:

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami
budowlanymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
zapisami SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi.

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót (plan BIOZ) przez Kierownika
Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia obiektu, w terminie do dnia
protokolarnego wprowadzenia na budowę.
2) Wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. IV zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w
szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w
protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego.
3) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego
otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.
4) Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska
we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów,
zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienie należytego porządku
na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swój
koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych
materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane
przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
5) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
6) Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe z zachowaniem należytej ostrożności.
Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia, w przypadku stwierdzenia, w trakcie
rozbiórki, że elementy konstrukcyjne budynków są połączone należy bezzwłocznie
przerwać prace rozbiórkowe, powiadomić Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
7) Zabezpieczenia i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu
zamówienia.
8) Bieżącego wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów
oraz i ich unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne;
9) Bieżącego wywóz wszystkich metali nieżelaznych oraz złomu stalowego z terenu budowy
na skup złomu i udokumentowania pokwitowaniem PZ ze składowiska.
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10) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja
powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia).
11) We własnym zakresie i na własny koszt zrealizować tymczasowe obiekty i urządzenia na
terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej,
zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu
budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, koszty utrzymania i konserwacji
tymczasowych obiektów, i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych
nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie
prowadzenia robót.
12) Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona
dokumentację fotograficzną terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich celem oddalenia
ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi
robotami.
13) Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzenia ich na własny koszt.
14) Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp. w/w koszty Wykonawca ujmie
w cenie ofertowej.
15) Zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich.
16) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewów w pobliżu, których będą prowadzone roboty.
17) Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem
budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem.
18) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych
okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót.
19) Organizacja narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Grupy robót:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;
Klasy robót:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
Kategorie robót:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45111300-1 Roboty rozbiórkowe;
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6 - Roboty izolacyjne
5. GWARANCJE
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy na wszystkie wykonane prace
budowlano licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy
od daty zawarcia umowy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie,
1.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej –
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
1.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych).
1.2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

a)

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy –w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej
•
•

liczba osób: 1,
uprawnienia budowlane:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej,
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2020 poz. 1333) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272, z późn. zm.) do pełnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.
•

minimalne doświadczenie (*):

- minimum 5 lata doświadczenia
budownictwie

w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
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- wykształcenie wyższe.
(*)Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych
bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat pełne miesiące i pełne lata).

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
(zakończył): co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto
każda (słownie: dwieście tysięcy zł), polegające na robotach drogowych 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.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt. 1.2.4 niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie
jeżeli:
1) warunek, o którym mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt.1.2.4lit. b SWZ, tj. warunek wiedzy i
doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę
wykaże się realizacją trzech wymaganych robót albo jeden z uczestników konsorcjum
wykaże się realizacją trzech wymaganych robót (warunek wiedzy i doświadczenia nie
będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie
dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót) albo w sytuacji gdy
Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganych dwóch robót)
polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie trzech
wymaganych robót,
2) warunki, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt. 1.2.3 i 1.2.4 lit. aSWZ, tj. warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz warunek dotyczący dysponowania
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia podlegają sumowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
4.

5.

6.

W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
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IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
1.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy),
tj. Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
− 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,
− 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,
− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
− 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),
− 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. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
− 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;
b) 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;
c) 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;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) 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;
9
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f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
X.WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH,
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
1.1oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)
wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
1.2oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP) wzór stanowi Załącznik nr 3do SWZ.
2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym.
3.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
4.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie,
jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
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6.
Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
7.
Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
8.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.1 zaświadczenia z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
8.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8, wykonawca
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postepowaniu lub kryterium
selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
8.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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 (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) 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;
8.4 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 6 do
SWZ);
9.

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
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oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. 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.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór załącznika
nr4d) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej,
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 roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
5. 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.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
na zasadach określonych powyżej, składa wraz z ofertą oświadczenie o powierzeniu wykonania
części zamówienia Podwykonawcą (załącznik 4a) oraz oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego– (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b,4c do SWZ).
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8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności lub
sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu
(dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ) oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu
wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ).

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

2.

3.

4.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w X ust.1 pkt 1.1. i 1.2.SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.
2.
3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1.
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ załączniki nr 2 i nr 3;
3.2.
zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ –
załącznik 4d(jeżeli dotyczy);
3.3.
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 7 SWZ – zgodnie z załącznikiem 4a, 4b, 4c (jeżeli dotyczy)
3.4.
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa1 (jeżeli dotyczy);
3.5.
kosztorys ofertowy oraz tabelę wartości elementów scalonych.

Wymaganie umocowane w §13 ust. 3 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
1
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru2.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one
być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa..
W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem
http://www.mokrzeszow.edu.pl 3
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk
„Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym
złożeniu.
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.

14. Instrukcja korzystania z miniPortalu: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
- w przypadku posiadania konta na miniPortalu - zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do miniPortalu;
- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na miniPortalu – należy w zakładce
„Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz
korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza
rejestracyjnego.
15.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Zgodnie z § 13 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3
Tu można podać adres internetowy pod którym znajdują się instrukcje, samouczki, filmy związane z korzystaniem z Platformy.
2
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15.1. dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
15.2. dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
16.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
16.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,
16.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor
Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub
ich nowsze wersje,
16.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji,
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
16.4. włączona obsługa JavaScript,
16.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
17. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif,
.dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików.
18. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na miniPortalu w zakładce
„Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu
polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać
polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
19.Ofertę i oświadczenia wymienione w ust. 3, pkt 3.1 i 3.2sporządza się, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
20.Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale XI ust.4sporządza się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
21.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
22.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
23.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
24.Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
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25.Ofertę, oświadczenia, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy.
XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ.
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
Wniosek
należy
przesłać
za
pośrednictwem
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający prosi o
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
2.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień do SWZ oraz obowiązku
przedłużania terminu składania ofert.
5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
6.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania,
za pośrednictwem miniPortalu.
7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści
SWZ.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
10. Zamawiający będzie komunikował się również za pomocą poczty elektronicznej. Osobami
uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Iwona Cieślik-Jagielska, Kierownik Gospodarczy - Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa Mokrzeszów 111, (fax: 74 850-87-00), e-mail:
administracja@mokrzeszow.edu.pl.
We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy wskazywać nr
sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę niniejszego zamówienia.

16

Remont dróg i chodników. Etap I

11.Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w SWZ.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.07.2021r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w SWZ, 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 oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
oferta.
[*Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie
daty]

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł PLN (słownie
złotych: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał
wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających
jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Powołując się na zapis art. 53 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w oryginale w formie
papierowej, na adres Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (decyduje
data i godzina wpływu), jeżeli Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną. Należy
jednak zaznaczyć, że stosowanie innych środków komunikacji jest ograniczone tylko do
tych części oferty, dla których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot. tylko
wadium).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby
gwarancja lub poręczenie obejmowały:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",
d) odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
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f) sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który
zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty oraz terminu na dostarczenie żądania nie później
niż do 3 dni po upływie terminu ważności wadium (forma pisemna lub forma elektroniczna
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności).
5. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz
osoby trzeciej.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna
znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z
przepisów prawa.
7. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie: Bank NBP O/Wrocław na rach: 30 1010 1674
0089 3413 9120 0000 przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Remont dróg i
chodników. Etap I”
8. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie
natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany
jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu
dotyczy wpłata.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98
ust. 6 ustawy PZP.
XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1.
Oferty powinny być złożone za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 28.06.2021
r. do godz. 10:30.
2. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek”
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
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opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2.
Po upływie terminu określonego w ust. 1 złożenie oferty na miniPortalu nie będzie
możliwe.
4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem miniPortalu.

5. Otwarcie ofert jest niejawne.
6.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
7.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
7.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1.
2.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami
umowy określonymi w niniejszej SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności
związanych z realizacją robót budowlanych, koszt uzyskania ewentualnych niezbędnych
uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń (koszty dokonania wszelkich
niezbędnych prób i pomiarów, koszty opracowania dokumentacji koszty przeszkolenia
Użytkownika4), wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych,
organizacji terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją (także koszty wywozu odpadów
powstałych w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych materiałów,
wyrobów, urządzeń itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usunięcia
wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy
realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny VAT)
oraz wszelki elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia. Zamawiający zapewnia
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

nieodpłatnie dostęp do mediów dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (woda, prąd).
Kosztów tych, Wykonawca nie ujmie w cenie oferty.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy,
stanowiący załącznik do oferty. Podstawa obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót.
Kosztorys ofertowy, o którym mowa wyżej należy sporządzić metoda kalkulacji
uproszczonej ścisłe według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto
oraz wartości netto z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze
robót. Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto Wykonawca powinien wpisać do
Tabeli wartości elementów scalonych, oraz w tej tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.
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), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć4.W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma
obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena ofertowa brutto,

4

Zgodnie z art. 225 p.z.p.
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2. Zasady i sposób obliczania oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Kryterium

Waga
[%]

Maks.
liczba
punktó
w

Sposób oceny

2.1
Cena ofertowa
brutto

100%

100

Cena najtańszej oferty z pośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
C = ----------------------------------------- x 100pkt
Cena badanej oferty

RAZEM

100%

100

……………………………..

3.
4.
5.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

6.

Ze względu na ustalenie kryterium odnoszącego się do doświadczenia kierownika budowy, w
sytuacji zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, Wykonawca ma obowiązek
zastąpienia takiego specjalisty, innym posiadającym co najmniej takie samo doświadczenie, za
jakie przyznane zostały punkty w kryterium „doświadczenie”.

7.

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.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w
SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynie 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.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

8.
9.

10.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 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.
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2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4.Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1) dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie wykaz podwykonawców, którzy będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).
2) dostarczyć Zamawiającemu załącznik
zawierającego skład osobowy pracowników
zatrudnionych do wykonania przedmiotu zamówienia,
5.W wyznaczonym terminie Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w
dokumenty:
3) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z
oryginałem,
4) kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do właściwej izby,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
6. 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 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
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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 (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 310 t.j.).
3.Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust.
2 ustawy PZP.
4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6.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.
7.Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8.W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
9.Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
10.30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś pozostałe 70% wniesionego zabezpieczenia
zostanie przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zadania.
11.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (30% kwoty
zabezpieczenia)jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego Załącznik
nr7 do SWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
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1.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach
wyznaczonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej
wymienionych okoliczności:

1) W zakresie terminu wykonania umowy:
a) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych
przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego
przyczyną niezależną od stron Umowy bądź zależną wyłącznie od Zamawiającego.
b) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
c) Z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie
z obrotu materiałów i urządzeń)
d) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady deszczu,
śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, które uniemożliwiają
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonych w dokumentacji projektowe, normami lub innymi przepisami,
wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków.
e) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie
zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez
Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak:
a. wojny, działania wojenne, inwazje,
b. terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, epidemie,
c. rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników
Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
d. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez
Wykonawcę takich substancji,
e. ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła
zapobiec.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania umowy odpowiednio
o czas trwania siły wyższej lub o czas usunięcia jej skutków.
f) Wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń
istniejących sieci i urządzeń podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji
projektowej, wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym.
g) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunięcia przeszkody.
h) W przypadku o którym mowa w pkt. 1) lit. b), jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego
zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie
odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o czas jaki jest konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach.
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i) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) lit. c) o okres niezbędny do wykonania robót
dodatkowych.
j) W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji
przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.
Powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu o ile będą miały wpływ na
termin realizacji wykonania umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia
przeszkód.
2) W zakresie wynagrodzenia wykonawcy:
a) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót
objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
b) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu
Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które
nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej
staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w
zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy o wartość
tych zmian.
c) W przypadku koniczności zlecenia robót dodatkowych, których wykonanie warunkuje
realizację zamówienia podstawowego.
3) Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w następujących sytuacjach:
a) Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub zasadami wiedzy technicznej,
przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy relacji/eksploatacji lub
jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub
zmniejszenia kosztów eksploatacji.
b) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który ją przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy.
c) Wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w istotny sposób od przyjętych w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowalnych.
d) Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych
kolizji,
f) Wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt. 1) lit. e), uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4) W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w tym zakresie.
5) Powyższe zmiany w umowie będą wprowadzone w formie pisemnej – aneksu pod rygorem
nieważności.
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6) Zmiana osób wskazanych w § 8 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie
poinformowania drugiej strony drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku zmiany
kierownika budowy, o którym mowa w § 8 ust. 2wzoru umowy, nowy kierownik budowy
musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty.
W przypadku dokonania takiej zmiany przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia, potwierdzającego wypełnienie obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13 i 14 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”,
7) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia
takiej zgody.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów PZP.
2.Odwołanie przysługuje na:
2.1.niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2.zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie wnosi się 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 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” PZP.
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XXIV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W
PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z
POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
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 Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie, Mokrzeszów 11.158-160 Świebodzice.
- z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
można skontaktować się pod adresem e-mail: administracja@mokrzeszow.edu.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg i
chodników. Etap I prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;
- 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; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-

posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
•
•

nie przysługuje Pani/Panu:
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;
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•

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

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.
1. Formularza oferty(załączniknr1).
2. Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik nr 3).
4. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcom (załącznik
4a).
5. Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4b).
6. Oświadczenie podmiotu trzeciego spełnianiu warunków w postepowaniu (załącznik 4c)
7. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik 4d).
8. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5).
9. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywania zamówienia (załącznik nr 6)
10. Projekt umowy wraz ze wzorem karty gwarancyjnej (załącznik nr 7)
11. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 8)
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