
  

    

 

                                   Ogłoszenie nr 543240-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.  

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe:  

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, 

oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 

85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą  

na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
TAK 

Nazwa projektu lub programu Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z EFRR  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - PRE-

UMOWA Nr RPSW.06.05.00-26-0017/17 z dnia 6 czerwca 2018 roku dla projektu pn.: „Rewitalizacja 

szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  



  

    

 
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, krajowy numer 

identyfikacyjny 83040924100000, ul. Józefa Piłsudskiego  7 , 28-200   Staszów, woj. 

świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 765, e-mail drogosza@staszowski.eu,  

faks 158 642 211.  

Adres strony internetowej (URL): www.staszowski.eu  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania  

z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.staszowski.eu  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.staszowski.eu  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  



  

    

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. oraz z 2019 roku  poz. 1051 i 1495),osobiście,  

za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, kancelaria – 

pok. 15  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu 

partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej 

miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Numer referencyjny: IZ-IV.IZ.272.4.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać  

w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  



  

    

 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, 

oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 

85mb” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę 

atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. 

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Uwaga: zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp:  

a) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących prace fizyczną na placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się, że  

b) pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst 

jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm.).  

c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z punktem 2c będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz 

będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie 

umowy. 

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. Powyższe wymogi dotyczą również Podwykonawców 

wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy PZP). 

Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Przedmiary robót - Załącznik nr 1a do SIWZ 

3. Zgłoszenie robót - Załącznik nr 1b do SIWZ  

4. STWiORB - Załącznik nr 1c do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:  

 



  

    

 

 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 

 

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.40-2 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: TAK 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, stanowiących nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmujących 

następujący zakres: 

 Wykonanie koryta w gruncie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, 

 Wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, 

 Montaż obrzeży i krawężników na ławach betonowych, 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm (8cm na zjazdach), 

 Wymianę  przepustów o dł. 7,5m i średnicy wewnętrznej Ø50cm, 

 Wykonanie kanału technologicznego pod chodnikiem, 

 Renowację istniejącego odwodnienia polegającej na oczyszczeniu  

i profilowaniu rowu, 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Przy obliczaniu całkowitej wartości tego zamówienia została uwzględniona wartość 

zamówienia podstawowego oraz wartość zamówienia na podobne roboty budowlane. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach: 3   lub dniach:       lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach  

3 

Okres w dniach  

 
Data rozpoczęcia Data zakończenia 



  

    

 
 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków:      

1) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że będzie posiadał 

wiedzę i doświadczenie polegające na należytym wykonaniu, zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę 

budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto dla 1 roboty budowlanej 

polegającą na: remoncie, przebudowie lub budowie dróg. 

2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca  wykaże że dysponuje lub 

będzie dysponował osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia: 

a) dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację 

zamówienia osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w 

ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U.  

z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w w/w specjalności wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

b) dysponuje lub wykaże, że będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację 

zamówienia geodetą uprawnionym w zakresie obsługi inwestycji oraz do sporządzania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186  

z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, 



  

    

 

lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(t.j. w Dz.U. z 2020 roku, poz. 220 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji  

w budownictwie.  

W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:  

- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów;  

-  kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 
 

Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp) 1. Wykonawca może 

w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XII pkt. 2c SIWZ  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”  

o której mowa w rozdz. XII SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie podmiotu 

Wykonawca składa wraz z ofertą). 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy 

przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 3) W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał 

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 



  

    

 
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, 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. 4. Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu udowodnienia 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w szczególności zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 

.XIII (Etap I) SIWZ. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia 

dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/ informacje w innych walutach 

niż określono to w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 

z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli  

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez 

NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów 

NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  



  

    

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO  

W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 

w pkt. 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości  

co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić  

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.          

7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu  

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a). 8. Zamawiający żąda  

od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 lit. a), dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy Pzp. 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2 w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w pkt 1, 2 które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. 

Jeżeli jest to niezbędne do 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 lub kryteria 

selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 12.Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty; - załącznik Nr 6 do SIWZ 

Uwaga!  

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z dnia 26 lipca 

2016r.ze zm.), są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne 

dokumenty;  

b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy - załącznik Nr 7 do SIWZ.;  

c) wykazu 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 - załącznik Nr 8 do SIWZ.  

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. - W przypadku wskazania 

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się 

w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w 

celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. - Jeżeli jest  

to niezbędne do 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 lub kryteria selekcji,  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. - Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca  

nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO  

W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Wypełniony formularz oferty według załącznika Nr 2 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniach, o których mowa w pkt III.3). 3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na 

zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot,  

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. Ww. dokument 

należy dołączyć do oferty. 4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się  

o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3), składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 6. Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania 

wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 7. Pełnomocnictwo, określające jego 

zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 8. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców 

występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 9. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, 

jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej, na której zamieszczono SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy- przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik 

Nr 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienie. Ww. oświadczenie nie będzie brane pod uwagę, jeżeli Wykonawca 

złoży go wraz z ofertą. Ilekroć w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (UOKK) 

jest mowa o: 1/ grupie kapitałowej – „rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,  

w tym również tego przedsiębiorcę”. 2/ przedsiębiorcy - „rozumie się przez to przedsiębiorcę 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, 

osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności 

publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu  

i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) 

osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów  

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy OKK, d) związek przedsiębiorców  

w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy OKKiK, z wyłączeniem przepisów dotyczących 

koncentracji, 3/ związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne 

organizacje zrzeszające przedsiębiorców o których mowa w pkt 2 jak również związki tych 

organizacji. Wykonawcy występujący wspólnie a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  

o udzielenie zamówienia. b) W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania  



  

    

 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być 

przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) 

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. d) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia o których mowa w rozdziale XIII SIWZ (ETAP I) składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5  

w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oceniane jest łącznie. g) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
TAK 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości 

10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ (rozdział XVI). 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  



  

    

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 

w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert  

w formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani  

do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy 40,00 



  

    

 
 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,  

w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



  

    

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 
1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadku: 

1) konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych zgodnie  

z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji; 

2) zmiany, za zgodą Zamawiającego, zwiększenia Wartości Umowy, w przypadku 

gdy konieczność wzrostu Wartości Umowy będzie wynikać z istotnych 

okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  

z uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia:   

a) Zmiana terminu wykonania umowy: 

i. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 

0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady 

deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi,  

ii. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

 nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego; 

 wstrzymanie Robót przez Zamawiającego; 

 wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez 

realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać 

przedmiotu Umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych dla 

wykonania tych robót lub dostaw; 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji 

Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym i przedmiarach robót; 

iii. Zmiany będące następstwem działania organów administracji,  

w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej 

przez Zamawiającego; 



  

    

 
iv. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac  

w szczególności: 

 brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 

spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg 

dojazdowych; 

 protesty mieszkańców; 

 przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

v. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania 

umowy, mimo, iż opóźnienie w wykonaniu Umowy będzie następstwem 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli: 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 45 dni przed 

upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia Robót  

w tej dacie; 

 Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy;   

 Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie 

powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. 

W takim przypadku Wartość Umowy może zostać obniżona o kwotę nie 

większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca 

byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz 

niższą niż kwota tych kar.  

vi. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  

w pkt. od i do iv termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy  

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.   

b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy: 

i. Zmiany technologiczne, w szczególności: 

 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  

w dokumentacji Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym,  

a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów 

wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, 

 konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 

dokumentach Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym,  

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, 



  

    

 

 konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa,  

Zmiany, o których mowa w lit b) nie mogą stanowić podstawy 

zwiększenia Wartości Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

następnego. Wartość Umowy może ulec podwyższeniu o kwotę 

stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku  

z wprowadzeniem zmian, o których mowa w tirecie drugim lub trzecim, 

jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji 

przedmiotu Umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, 

przewyższą kwotę tej podwyżki. Zwiększona wartość umowy w tej 

części (podwyżka) będzie wypłacona dopiero po okresie gwarancji.  

Zmiany wskazywane w tirecie czwartym i piątym będą wprowadzane 

wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do 

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom.  

Każda ze wskazywanych w tym punkcie zmian może być powiązana  

z obniżeniem Wartości Umowy. 

ii. Zmiany osobowe: 

 zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, 

przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Umowę na innego dysponującego co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym. Zmiana ta nie 

może dotyczyć czynności, które zgodnie z Umową muszą być wykonane 

przez Wykonawcę osobiście.  

iii. Pozostałe zmiany: 

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z Umową; 

 zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu; 

 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.  

W takim przypadku Wartość Umowy przysługująca Wykonawcy zostanie 

pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł  

w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.  



  

    

 

 zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc  

z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata  

w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.  

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu:  
Data: 2020-06-09, godzina: 10:30,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia TAK  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą 

być udostępniane. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie 

(odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica 

przedsiębiorstwa". Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron), 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnice 

przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie w którym 

winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona 

informacja: - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa 

lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, - nie została ujawniona do 

wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu 

zachowania poufności. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom 

postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. 

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 



  

    

 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Wszystkie strony 

oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona 

informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego 

warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej 

ceny brutto podanej w ofercie.  

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  

w Staszowie (ul. Piłsudskiego 7; 28-200 Staszów) jest Starosta Staszowski. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym 

można się skontaktować: 

 Osobiście w pokoju P3 budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie 

 Telefonicznie – (15) 866-50-91 

 Mailowo – iod@staszowski.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na w.w 

zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

o osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa 

Pzp”;   

o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem 

Staszowskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta 

Staszowski. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  

o zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy - a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

o a po tym czasie przez czas określony na podstawie przepisów prawa -USTAWA z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U.2018.217 z późn. zm.) 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   



  

    

 
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 


