Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

GMINA SKĄPE
Skąpe 65
66-213 Skąpe
www.skape.pl,
NIP: 927-14-00-236,
REGON: 970770505

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ
PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI NA PODSTAWIE ART. 275 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA
2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i
nr 1228F w m. Ołobok – etap III”

Zatwierdzam:
/-/ Zbigniew Woch
Wójt Gminy Skąpe

Skąpe, dnia 29.06.2021 r.

1

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres strony internetowej ………………….…….……,….…… 3
II. Tryb udzielenia zamówienia ……………………………………………………………………….,.….….. 4
III. Opis przedmiotu zamówienia ………………………………………………………………….….,….…… 5
IV. Termin wykonania zamówienia…………………………………………………………………….,……... 9
V. Warunki udziału w postępowaniu…………………………………………………………………,….….. 10
VI. Podstawy wykluczenia ………………………………………………………………………………,…..… 13
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia …………………………………………...….….…. 15
VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów ……………………………………..…………….….… 18
IX. Wymagania dotyczące wadium ………………………………………………………………….………. 20
X. Termin związania ofertą ……………………………………………………………………………….…... 22
XI. Opis sposobu przygotowania ofert ………………………………………………………………….…. 22
XII. Sposób, termin składania i otwarcia ofert ………………………………………………………….…. 24
XIII. Opis sposobu podania, obliczania ceny ………………………………………………………………. 24
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert ………………………….…..….. 26
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ………………………………...…… 27
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ……………………...…... 29
XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego …………………………………….. 30
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia …………………………………………………….… 31
XIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia …………...... 31
XX. Podwykonawstwo ……………………………………………………………………………………….…. 32
XXI. Informacje dodatkowe …………………………………………………………………………….………. 32
XXII. Obowiązki stron w związku z wpływem okoliczności związanych z COVID-19 na należyte
wykonanie umowy …………………………………………………………………………………………... 33
XXIII. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ ………………………………………………………………….….... 34
XXIV. Informacja RODO………………………………………………………………………………………..….. 35
XXV. Wzory oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do SWZ ……………………….….….. 36

2

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego, adres strony internetowej

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Skąpe

REGON:

970770505

NIP:

927 14 00 236

Miejscowość

Skąpe

Adres:

Skąpe 65, 66-213 Skąpe

Strona internetowa:

www.skape.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek od godz. 7:00 do 15:00

Adres strony internetowej postępowania:
https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
Adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Gminy Skape: /Skape/skrytka
E-mail: przetargi@skape.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

https://bip.skape.pl/dokument-570-przebudowa_chodnikow_w_ciagu_drog.html
Znak postępowania Zamawiającego: BZP.271.8.2021
Identyfikator postępowania (EZamówienia); ocds-148610-8e24f4e7-d8bc-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania (mini portal): dfbea5e8-3d35-47fb-98d2-685057bf890c
Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00098126/01
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe
oznaczenie postępowania (Znak postępowania Zamawiającego)
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II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy
ustawy dla wartości zamówienia poniżej „progu unijnego”. Szacunkowa wartość przedmiotowego
zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówienia 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.
3. Stosownie do art. 95 ust. 1, w związku z art.134 ust. 2 pkt. 14 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, określonym we
wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SWZ), jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 132 ze
zm.).
4. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które
upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników
robót, geodety.
5. Obowiązek określony w pkt. 3 powyżej dotyczy również Podwykonawców.
6. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie
wraz z wykazem osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni
od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie
wymaga aneksu do umowy.
8. Podstawą prawną opracowania specyfikacji warunków zamówienia jest:
1) Ustawa z dnia września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
3) Rozporządzenie 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),
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4) W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie
mają przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze.
III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”.
2. Prace do wykonania w ramach powierzonego zadania będą prowadzone na dz.ewid. nr 51/8; 50/9;
50/8; 408/2; 408/1 w miejscowości Ołobok, obr. 0007 Ołobok, jednostka ewid. 080803_2 Skąpe.
3. W ramach przedmiotu umowy jw. przewiduje się do wykonania roboty budowlane m.in.:
1) roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe,
2) roboty ziemne – korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
3) utwardzenie obrzeży chodników, krawężników,
4) podbudowy pod nawierzchnię zjazdów,
5) nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
6) odwodnienie,
7) roboty wykończeniowe
8) wprowadzenie stałej organizacji ruchu
4. Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania:
1) Odcinek nr 1 – ul. Wojciechowskiego (rysunek nr 2.1 i 2.2 PZT); długość chodnika 432 m,
szerokość 1,5 - 2m,
2) Odcinek nr 2 – ul. Wojciechowskiego (rysunek nr 2.3 PZT); długość chodnika 23m, szerokość
1,5 - 2m.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zachęcamy do odbycia wizji w terenie celem analizy istniejących problemów i wyznaczenia zakresu
koniecznych do wykonania prac.
5. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy będzie obejmował wszystkie prace niezbędne
do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową,
SWZ i umową z Wykonawcą jak również zgodnie z istniejącymi przepisami prawa dotyczącymi
przedmiotowego zakresu prac.
6. Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i być
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
7. W zakresie obowiązków wykonawcy będzie m. in. wykonanie wskazanych w dokumentacji elementów
robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak również przestrzeganie zapisów decyzji,
uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
8. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez

5

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Góra., na podstawie zgłoszenia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z dnia 12.04.2021 r.
9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV
przedmiot główny:
45000000-7 Roboty budowlane
przedmiot dodatkowy: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
10. Założenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z zapisami SWZ,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem budowlanym,
przedmiarem, sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym. Dokumentacja jw. stanowi
odpowiednio załączniki do SWZ, takie jak:
a) Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna,
b) Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
c) Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar Robót,
d) Załącznik nr 12 do SWZ – Wzór kosztorysu ofertowego,
e) Załącznik nr 13 do SWZ – Stała organizacja ruchu
2) Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie koszty:
a) wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych, rozbiórkowych, gruzu, ziemi z terenu budowy –
jeśli zajdzie taka potrzeba – w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się
odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części
materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien
posiadać stosowne zezwolenia na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy
pomocy podmiotu, który takowe posiada,
b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych
przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania
terenów zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczególności uszkodzonych wskutek poruszania
się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy,
c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:
- zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów
składowych,
- zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn
i urządzeń.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia
terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie
będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.
d) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu
zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków.
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e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń i ich aktualizacji oraz
dopełnienia obowiązków/warunków/wymagań i koszty wynikające z wszelkich wydanych dla
przedsięwzięcia decyzji/uzgodnień/zatwierdzeń, wykonania dokumentacji i wprowadzenia
czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich prób, badań,
sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą,
itp.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Obowiązującym
przy realizacji zadania będzie rozliczenie kosztorysowe inwestycji, zgodnie z technologią robót oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
4) Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Skąpe
5) Wartość oferty na wykonanie inwestycji Wykonawca określi według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SWZ.
6) Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia zaakceptowanego
przez Zamawiającego: harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie tabeli elementów
rozliczeniowych, zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego Zamawiającego, będącego podstawą
do wypłaty należnego wynagrodzenia, który będzie stanowił załącznik do umowy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu uciążliwości robót prowadzonych u Zamawiającego.
8) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadającym co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Użyte przez
Wykonawcę materiały będą posiadać wymagane prawem i obowiązującymi przepisami atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), a urządzenia użyte do realizacji
robót budowlanych będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie
materiały i urządzenia wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Akceptacja nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń,
10) Podane w SWZ oraz dokumentacji nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie stanowią rozwiązań wiążących z punktu
widzenia ustawy Pzp, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie dobrane materiały i
urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż przyjęte
i opisane w dokumentacji - należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”.
11) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej,
w przedmiarach oraz w STWiORB, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
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12) Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji jw., jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
13) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego
i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia sprzęt
oraz materiały.
14) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
15) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
16) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia
ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową
przedsięwzięcia.
17) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres (zgodnie z deklaracją
w ofercie): 36, 48 lub 60 miesięcy, od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest
do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
18) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SWZ, Zamawiający dokona
ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem
budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy
uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
19) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
dziennik budowy, protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną
powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną
dokumentację budowy.
20) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin
wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich
usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony
podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.
10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany również do:
1) zawiadomienia poszczególnych podmiotów i jednostek o terminie rozpoczęcia i czasu trwania
wykonywanych robót (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami załączonymi do projektu) z zachowaniem
wyznaczonych terminów oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z decyzji i
uzgodnień,
2) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i
magazynowego na potrzeby robót, pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej i wody,
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3) oznakowania terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej, zabezpieczenia pod względem
BHP i ppoż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe w trakcie realizacji umowy, opracowania przed wprowadzeniem na budowę planu BIOZ,
4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego oraz realizowanie
uzgodnionych podczas ich trwania ustaleń,
7) zgłaszania Inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie
zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i
przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
8) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa
zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta,
9) wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych do przekazania
obiektu do użytkowania,
10) przygotowania dokumentacji powykonawczej (w 2 egz.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót,
11) wykonania wszelkich napraw urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania
robót oraz ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
12) usunięcia na koszt własny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich
spowodowanych przez siebie zniszczeń i uszkodzeń. W przypadku niedochowania ww. terminu
Zamawiający ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy,
13) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom
organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz
przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji,
14) wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) odpadów budowlanych powstałych w
trakcie robót (całkowite koszty związane z wywozem odpadów ponosi Wykonawca), Ponadto na
żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne
elementy mienia z rozbiórki.
15) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
terenu, dróg, nawierzchni, instalacji,
16) wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych i serwisowych,
17) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi.
IV.

Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w termienie 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć dzień podpisania protokołu
odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
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niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich
usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru i zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje
się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. Do czasu rozpoczęcia
procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet wszelkich
badań, sprawdzeń, protokołów oraz dokumentację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą.
V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone
niniejszą SWZ, treścią ogłoszenia i ustawy Pzp. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w niżej
wymienionych wymaganiach obowiązuje w pierwszej kolejności ustawa Pzp i akty wykonawcze.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
2.1 Wymogu wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 Wymogu udowodnienia posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 Wymogu posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji
zamówienia:
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że:
posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym również w zakresie
odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście
tysięcy złotych), wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty polisy w
ratach, bądź w całości o ile nie wynika to z treści polisy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia warunek powyższy powinien być spełniony łącznie.
2.4 Wymogu posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że :
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w ramach
jednego zadania, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, brukowej lub kamienia
naturalnego o powierzchni co najmniej 500 m².
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia warunek powyższy powinien być spełniony przynajmniej przez jednego z nich.
Uwaga :
-

przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania
protokołu końcowego odbioru robót,
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-

przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie),
zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.
Zamawiającuy nie dopuszcza łączenia powierzchni wykonanych nawierzchni w ramach różnych zadań

1) Wykonawca zobowiązany jest podać rodzaj robót i ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz
załączyć dowody, wydane przez podmioty na rzecz których zostały wykonane, określające, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6
do SWZ;
2) Dowodami są:
a) referencje,
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w lit. a).
W przypadku, gdy Zamawiający – Gmina Skąpe jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w załączniku 6 do SWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3) Wykonawca powinien dysponować ł i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę w
charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w
kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień budowlanych;
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. 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 odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm). Ww. osoby zobowiązane są przynależeć
do właściwych izb samorządu zawodowego.
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy wypełnić wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7a i 7b do SWZ, w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień należy wypełnić
załącznik nr 7c do SWZ. Załączniki 7a, 7b, 7c muszą dokumentować spełnienie oczekiwań i
wymagań Zamawiającego w zakresie kompetencji osób biorących udział w realizacji inwestycji.
2.5 Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
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ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
3. 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.
4. 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.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Załącznik 7b do SWZ
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 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.
Załącznik 7d do SWZ
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 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.
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VI.

Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli nie wykaże braku podstaw do jego wykluczenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
1) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki
odrzucenia),
2) na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3) na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wyklucza się
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) pracy małoletnich cudzoziemców 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 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;
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,
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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 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.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp wyklucza się
wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp wyklucza się
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach ]
miejsca wszczęcia tej procedury.
6. 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;
3) 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,
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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,
e) nie stosuje się zapisów ust. 6 jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. W przypadku o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający może nie wykluczać
wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy
kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielkie albo sytuacji
ekonomiczna.
8. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
9. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia na podstawie wymaganego złożenia z ofertą
oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 oraz potwierdzone wymaganymi podmiotowymi środkami
dowodowymi.
10. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuzgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (należy wypełnić wszystkie składowe elmenty oświadczenia i
podpisać w miejscach wkazanych w oświadczeniu).
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ (należy wypełnić wszystkie składowe elmenty oświadczenia i
podpisać w miejscach wkazanych w oświadczeniu).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 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.
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
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przedstawia:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodne z załącznikiem nr 7b do SWZ. Załącznik nr 7d
do SWZ
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Załącznik nr 7b do SWZ.
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wskazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o
podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust 1 pkt 2 powyżej.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 108 ust. 1pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu
wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do SWZ.
3) wykaz 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, 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 (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ),
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 (zgodnie z załącznikami nr
7a, 7b, 7c, 7d do SWZ),
5) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
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Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników.
7) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
8) Odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub
przez spółkę cywilną:
1) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 5-6 każdy z Wykonawców składa oddzielnie,
2) formularz oferty jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa.
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2 pkt
5-6 powyżej.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 5-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie
naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów
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o których mowa w ust. 5 powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.
7. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy Pzp. Podmiotowe
środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej, które dostępne są pod
adresami:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@skape.pl
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Pełna dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem:
https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
2) 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”.
3) 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 (dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania ).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) 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.
6) Zamawiający przekazał na str.2 SWZ Identyfikator postępowania (mini portal), Numer ogłoszenia
BZP. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Złożenie oferty
1) 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 formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje .
5) 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 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, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć wskazane oświadczenia, pełnomocnictwa i dokumenty w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
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8) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania i zmiany oferty został opisany w
„Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu.
10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@skape,pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2 adresy email. 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
1) Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie
przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. 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
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ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572).
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA o/Zielona
Góra 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903 z dopiskiem: „Wadium – „Przebudowa chodników w m.
Ołobok – etap III” – BZP.271.8.2021”
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być
krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub
poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 13.08.2021r.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający żądał w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, w związku z czym przedłużenie
terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.
5. Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
6. Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł
wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty“ dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cały proces szyfrowania oferty ma
miejsce na stronie miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Forma oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt,
w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortal.
2) Dokumenty lub oświadczenia złożone w formie elektronicznej kopii muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie danych .pdf,
doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, do wraz z ofertą należy złożyć
pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci
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elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
4) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane
osoby.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć
stosowne upoważnienie dla Pełnomocnika – reprezentanta Wykonawców, wystawione przez każdego
z Wykonawców występujących w postępowaniu. Zasady potwierdzenia wiarygodności takich
upoważnień, obowiązują tak jak dla Wykonawcy. Ofertę podpisać mogą kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podpisem elektronicznym osoby
upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, lub pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
6) Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
7) Zamawiający informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tzn.
wykazał spełnienie wszystkich przesłanek wyszczególnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz
adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), które wykonawca pragnie zastrzec 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).
3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta winna zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeni a- załącznik nr 3 do SWZ
4) Pełnomocnictwo- jeżeli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy: Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień Rozdziału IX SWZ.
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6) Zobowiązanie podmiotu ( jeżeli dotyczy )- załącznik nr 7b do SWZ.
7) Oświadczenia innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 7d do SWZ
8) Formularz kosztorysu ofertowego- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.
XII. Sposób, termin składania i otwarcia ofert
1. Sposób składania ofert:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP na skrytkę: /Skape/skrytka i udostępnionego również na miniPortalu. Cały
proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortalu.
2) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
2. Termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2021 r. do godziny 10:00.
2) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i
godzinę jej wysłania.
3. Otwarcie ofert:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r. o godz. 11:00.
2) Otwarcie ofert następuje przy użyciu sytemu teleinformatycznego poprzez użycie mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3) W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
w ust. 1 , otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, tj. www.bip.skape.pl.
5) Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIII. Opis sposobu podania, obliczania ceny
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1. Ofertę należy przygotować na podstawie formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ i załączyć
do niej kosztorys ofertowy – załącznik nr 12.
2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty i składniki wykonania
zadania, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty itp. na które jest złożona, zgodnie z wszystkimi
wytycznymi określonymi w SWZ.
4. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
5. Wykonawca określi cenę oferty netto, kwotę i stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, która stanowić
będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
6. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót podany w załączonym do Specyfikacji Warunków
Zamówienia, przedmiarze robót i wzorze kosztorysu ofertowego – załączniki nr 11 i 12.
7. Kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie podstawą do sporządzenia kosztorysów powykonawczych,
musi zawierać wszystkie pozycje, ilości jednostek, ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) i wartość
netto (bez podatku VAT). Jednocześnie należy wykazać, że ewentualne krotności zawarte w przedmiarze
zostały zastosowane w kosztorysie ofertowym – należy je uwzględnić w cenie jednostkowej.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z zasadami sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
uregulowanymi przepisami rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)
W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym i/lub braku wykazania
krotności, oferta zostanie odrzucona.
8. Cena oferty podana w ofercie Wykonawcy - zał. nr 1 musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę
kosztorysu ofertowego uproszczonego i musi obejmować cały przedmiot zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie wykonywania robót oraz
w okresie rękojmi i gwarancji, w tym m.in. wszystkie składniki R, M (łącznie z kosztami zaopatrzenia), S
oraz koszty ogólne, zysk i obejmują w szczególności koszty: zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, jak
również koszt ich składowania na placu budowy lub poza nim oraz koszt ich ubezpieczenia i
zabezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i
odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, koszty opracowania planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz dokumentacji związanej ze zmianą organizacji ruchu,
koszty obsługi geodezyjnej i wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia terenu robót, koszty poboru wody i energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, koszty
wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty dostarczenia materiałów
rozbiórkowych w miejsca wskazane przez Zamawiającego, koszty uporządkowania terenu, w tym
odtworzenia nawierzchni.
9. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty Załącznik Nr 1 stawki i narzuty, które
zastosował przy przygotowywaniu oferty: R-stawka roboczogodziny, Kp-koszty pośrednie, Kz-koszty
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zakupu, Z-zysk, które w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej będą stosowane do robót
rodzajowo nie występujących w ofercie i zamiennych.
10.Zaokrąglenia końcowych wartości cenowych i wartości podanych na druku FORMULARZA OFERTY –
do 2 miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza).
11.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
12.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
13.Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, ze 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.
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 punktów
(100pkt = 100%).
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert
Cena oferty
Okres gwarancji

Waga (%)
60
40

3. Sposób obliczania punktów dla każdego kryterium nastąpi według poniższego wzoru:
1) Cena oferty – waga 60%
Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto za całe zamówienie podana przez Wykonawcę w
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formularzu ofertowym.
najniższa cena brutto oferty spośród złożonych ofert nie podl. odrzuceniu
Liczba punktów oferty (C) = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
2) Okres gwarancji – waga 40 %
Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za podany przez Wykonawcę okres gwarancji w
formularzu ofertowym. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje okres gwarancji (36, 48, 60
miesięcy).
Jeżeli Wykonawca nie wskaże precyzyjnego okresu gwarancji w określonym przedziale,
Zamawiajacy przyjmie za wiążący okres najkrótszy – 36 miesięczny.
Okres gwaracji wskazany w ofercie w miesiącach (36, 48, 60)
Liczba punktów oferty (T) = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 40
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach (60)
4. Łączna punktacja każdej oferty odrębnie zostanie zsumowana (C)+(T).
5. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz wypełni dodatkowe wymagania zakreślone w treści SWZ.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa
Wykonawców z najniższą ceną do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) 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
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kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SWZ oraz zgodnie z załącznikiem nr 8 – Projekt umowy.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym
złożono tylko jedną ofertę.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu
związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej
ofercie.
7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
8. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się do podpisania umowy, przed podpisaniem umowy
przedłoży Zamawiającemu:
1) kserokopie uprawnień budowlanych osób przewidzianych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji kierownika budowy,
2) kserokopie aktualnych wpisów na listę członków Okręgowej Izby Inżynieró Budownictwa, osób
przewidzianych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowyz uprawnieniami w braży
sanitarnej, kierownika robót branży elektrycznej i drogowej,
3) oświadczenie o przyjęciu obowiązków na budowie, sporządzony plan BIOZ – w oryginale
4) dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) harmonogram rzeczowo finansowy zadania (w układzie miesięcznym) po uwcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym
9. Zamawiający będący spółką cywilną do dokumentów wymienionych w ust.8 winien złożyć umowę spółki.
10. Zamawiający tworzący konsorcjum do dokumentów wymienionych w ust. 8 winien
złożyć umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
3) solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, obejmującą okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
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a) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
b) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Przed podpisaniem umowy oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej –
zgodnie z ceną ofertową brutto podaną przez oferenta, w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania robót zostanie zwolnione lub zwrócone:
1) w wysokości 70% w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia po odbiorze końcowym robót
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane w formie protokołu odbioru,
2) w wysokości 30% nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich innych roszczeń Zamawiającego,
mogących powstać na gruncie umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu musi być wniesione przelewem
przed podpisaniem umowy na konto Gminy Skąpe nr konta 69 1020 5402 0000 0502 0027 8903 z
dopiskiem ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – „Przebudowa chodników w
m. Ołobok – etap III” – BZP.271.8.2021
Uwaga! Zamawiający wymaga, aby z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w
innej formie niż pieniężna, bezpośrednio wynikały terminy ważności w/w zabezpieczenia odrębnie
dla okresu realizacji zamówienia wartości 100% zabezpieczenia oraz osobno dla okresu
gwarancyjnego, a także rękojmi na wartość 30% zabezpieczenia.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w ust. 1
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
przedmiotowe gwarancje muszą być bezwarunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed
dostarczeniem gwarancji zatwierdzić jej wzór.
8. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu
prawidłowego skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym
zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:
1) być płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
2) być płatne bezwarunkowo,
3) mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione,
4) mieć zapis, iż wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej
na piśmie.
XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Do SWZ dołączony jest wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący jej integralną część, w którym
Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania
Wykonawcy i Zamawiającego, w tym dotyczące możliwości dokonywania zmian (§ 2, 7, 14 i 15 projektu
Umowy)
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Poza sytuacjami dopuszczającymi dokonanie zmian umowy, przewidzianymi we wzorze umowy,
dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających
się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno
- organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub
jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany
prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
6. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy PZP.
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale
IX ustawy Pzp.
XIX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
1. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów,
sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli na których zasoby wykonawca powołuje się
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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XX. Podwykonawstwo
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom zawartym w formularzu ofertowym,
z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w rozdz. XIX pkt. 3 SWZ, należy podać zakres prac
przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców).
3. Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku
uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, a który zadeklarował realizację
zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę
dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. projekt umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
wzorem projektu umowy na roboty budowlane, stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową zawartą między
Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa znajdują się w projekcie (wzorze) umowy – załącznik
nr 8 do SIWZ.
XXI. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:
1) Nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
4) Nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt 2 ustawy Pzp.
5) Nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o
których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
6) Nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich [PLN].
7) Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8) Nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zadania.
9) Nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
10) Nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11) Nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do ofert.
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XXII. Obowiązki stron w związku z wpływem okoliczności związanych z COVID-19 na należyte
wykonanie umowy
1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o
ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć
w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.);
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1
i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, na
należyte jej wykonanie.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust.1 powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą
dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy
50% wartości pierwotnej umowy.
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5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z
Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące
sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4 powyżej, do zmiany umowy stosuje się te
postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odstąpienia od umowy.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę
łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z
ust. 4 powyżej.
9. Przepisy ust. 7 i 8 powyżej stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
XXIII. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
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 odpowiednio ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin
składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ.
7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający
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przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
8. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio
umieszczona SWZ.
XXIV. Informacja RODO
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) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl,
tel. 683419212.
b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora listownie
na adres Administratora, na adres e-mail: iod@skape.pl lub tel. 683419213.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcia umowy;
d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(zwaną dalej PZP);
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania na podstawie art. 18, art. 74 PZP,
f) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do
czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami; po upływie wskazanych powyżej terminów
dokumenty zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
h) Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa
do sprostowania lub uzupełnienia 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;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

35

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

i)

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa;
j) podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy PZP, a w przypadku, złożenia oferty
najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie
danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;
k) w trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą budowane żadne profile.

XXV. Wzory oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do SWZ
1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.
5. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadcznie Wykonawcy o aktualność informacji zawartych w oświadczeniu
wstępnym
6. Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.
6. Załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d do SWZ – Wykaz osób, zobowiązanie i oświadczenie.
7. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy,
8. Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna,
9. Załącznik nr 10 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
10. Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót,
11. Załącznik nr 12 do SWZ – Wzór kosztorysu ofertowego.
12. Załącznik nr 13 do SWZ – Stała organizacja ruchu
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Formularz Ofertowy
…...................................................................
miejscowość, data
….....................................................
pieczęć Wykonawcy
GMINA SKĄPE
SKĄPE 65
66-213 SKĄPE

FORMULARZ OFERTOWY
przystąpienia do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp gdzie przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”

Dane dotyczące Wykonawcy (!!!):
Nazwa firmy
…......................................................................................................................................................
Adres/siedziba
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nr tel., adres e-mail …................................................…......................................................
Nr NIP ….................................................
Nr REGON ….........................................
Zobowiązania Wykonawcy:
Niniejszym składam/my ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania
inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m.
Ołobok – etap III”,
za cenę:
netto (bez podatku VAT) ……………… zł
słownie: ………………………………………………………...……….…...…....….....……… …./100.
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powiększoną o podatek VAT (……..%) w kwocie: …………….. zł
słownie: ………………………………………………………..………….….…...…...…...…… …./100.
co stanowi kwotę brutto (z podatkiem VAT): ………………….* zł
słownie: ……………………………………………………...………………………..…………. …./100,
wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego, wykonanego na podstawie załącznika nr 12 do
SWZ.
* cena podlegająca ocenie
1. Oferuję/emy wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).
2. Oświadczam/y, że przy przygotowaniu oferty zastosowaliśmy następujące stawki i narzuty:
R - …………………. zł
Kp - …………………%
Kz - ………………….%
Z - ……………………%
które w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej będziemy stosowali do robót
rodzajowo nie występujących w ofercie, dodatkowych i zamiennych.
3. Deklaruję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
4. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia oraz że
cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu
zamówienia.
5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam/my, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór Umowy NR
BZP.272….2021 – Załącznik nr 8 do SWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/my, że firma, którą reprezentuję/my:
1/ wykona zamówienie w pełni siłami własnymi* lub
2/ wykona zamówienie z udziałem podwykonawców, którym powierzy realizację zamówienia w
następującej części*:
…………………………………………………………………………………………………………………
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3/ wykona zamówienie z udziałem niżej wymienionych podwykonawców, na zasoby których
powołuje się w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach
określonych w art. 462 ustawy Pzp:
………………………………………………………………………………………………………………………
/ nazwa Podwykonawcy/ów/
którym powierzę/ymy realizację zamówienia w następującej części*:
……………………………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
8. Wadium przetargowe o wartości 2 500 PLN zostało wniesione w dniu…………………… w
formie……………………………………………., dowód wniesienia wadium przedkładamy w
załączeniu.
9. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium
….....................................................….......................................................
10. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany
przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, to jest: na wykonane roboty
(materiały i robociznę) na okres**:
(zaznaczyć znakiem „X” tylko właściwe)
 36 miesięcy**
 48 miesięcy**
 60 miesięcy**
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu
końcowego odbioru robót.
** okres podlegający ocenie wg kryterium „Okres gwarancji”
11. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach….,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
12. Oświadczam, że:
1) Wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego**.
2) Wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/usług:
………………………………………………………............………………………………………………
…………………...…….. (podać nazwę, rodzaj towarów/usług)***.
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3) Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: …………….. zł
netto****.
**, ***, ****niepotrzebne skreślić
****dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.
13. Oświadczam, że nie zakreślenie oferty w pkt. 12 powyżej oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
14. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
15. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % wartości
robót brutto w formie ......................................................................... .
16. Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą: ....................................... (odpowiednio
wpisać)*****.
(W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy odpowiednio wpisać dla każdego
podmiotu osobno).
***** Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EURO.

17. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
1)

rozporządzenie 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).
*Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa.

18. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej
przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:
Stanowisko: ..........................................
Imię i nazwisko .........................................
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Tel/fax ............................................................
19. Oferta została złożona na ..…. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr
…..…. .
20. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia są
następujące załączniki:
1) …………………………………………………….
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….
4) …………………………………………………….
5) …………………………………………………….
6) …………………………………………………….
7) …………………………………………………….
(!!!) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum firm, Spółki cywilne), należy wypełnić wszystkie miejsca danymi tych podmiotów.
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
e-mail (!!!) ................................................................................................

……………..……………………………………………………
(pieczęć i podpis/y upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników w ciągu
dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak BZP.271.8.2021, prowadzonego
przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V
SpecyfikacjiWarunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….………. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……………… (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………... (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników w ciągu
dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak BZP.271.8.2021, prowadzonego
przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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3. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
…………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………..……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….…………….…. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa chodników w ciągu
dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak BZP.271.8.2021, prowadzonego
przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Przedkładam informację, w trybie art. 274 ust.1 ustawy Pzp o tym, że na dzień składania ofert:
* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P
* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.

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

…………………………………………
(podpis)
* właściwe zaznaczyć (X)
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 1086, z późn. zm.).
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym złożonym
wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn„Przebudowa chodników w ciągu
dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak BZP.271.8.2021, na podstawie w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe
………………………………………
pieczęć Wykonawcy
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak
BZP.271.8.2021, prowadzonego przez Gminę Skąpe, przedkładam:
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp.
Zleceniodawca
Adres, nr tel.

Przedmiot zamówienia/Nazwa zadania

Termin
realizacji
(rozpoczęcie
–
zakończenie)

Wartość (brutto)

Zakres rzeczowy
/np. rodzaj robót,
powierzchnie,
rozpiętość, długość,
materiał/

Nazwa Wykonawcy*

*) ostatnią kolumnę w tabeli wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, powołujący się na wiedzę i doświadczenie innego Wykonawcy, wskazując w niej Wykonawcę, który wykonał wymienioną w danej pozycji wykazu
robotę budowlaną.
Do druku Formularza należy załączyć:
- dowody wydane przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

……………………....................................................................
Data, pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik Nr 7a do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe

..................................................................

/pieczęć Wykonawcy/

miejscowość i data

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”,
znak BZP.271.8.2021, prowadzonego przez Gminę Skąpe, przedkładam:
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW
które będą wykonywać oraz uczestniczyć w wykonaniu ww. zamówienia
Nazwa Wykonawcy : ………………………….

Nazwisko
i imię

Zakres
wykonywanych
czynności

Minimalny zakres wymagań

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,
wykształcenie (potwierdzające spełnianie
wymagań określonych w SIWZ i ogłoszeniu)

Podstawa dysponowania (np.
umowa o pracę, umowa zlecenie
itp.)

1

2

3

4

5
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Kierownik
Budowy

co najmniej 1 osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej bez
ograniczeń (lub równoważne) z co najmniej
3-letnim doświadczeniem w kierowaniu
budową po uzyskaniu uprawnień
budowlanych

a) posiada uprawnienia budowlane nr:
……………………………………….… wydane
dnia: …………………….. do kierowania
robotami
w
specjalności:
…........................................................
w
zakresie: ….................................
b) posiada: ……… letnie doświadczenie
w kierowaniu budową po uzyskaniu uprawnień
budowlanych

* UWAGA! W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego (własnego) Wykonawcy- np. jest pracownikiem podwykonawcy, należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego
podmiotu do udostępniania danej osoby do wykonania zamówienia, wg załącznika 4b

………………………................................................................
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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Załącznik Nr 7b do SIWZ
…...............................................................
miejscowość i data

ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”
Działając na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomicznej lub finansowej)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia jw.
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
b)
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….
c)
zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
__________________ dnia __ __ _____ roku

podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
o reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasób i złożone w oryginale.
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Załącznik Nr 7c do SIWZ
…...............................................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania:
„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”

Nazwa Wykonawcy..........................................................

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jw., wskazane w załączniku 7a do
SWZ – wykaz osób i podmiotów, posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie wymagane w SWZ i
ogłoszeniu.

……………………...................................................................
pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

54

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BZP.271.8.2021

Załącznik nr 7d do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………….……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa chodników w ciągu
dróg powiatowych nr 1223F i nr 1228F w m. Ołobok – etap III”, znak BZP.271.8.2021, prowadzonego
przez Gminę Skąpe, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale
V Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………….…….
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
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4. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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