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Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 655 26 80 ; (85) 655 26 34
adres e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org
adres strony internetowej https://pzdsiemiatycze.org

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony nr PZD1.343.PN 15.U.2019
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843/

Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z
drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W
w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie
z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne,
Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000,00 euro dla usług

(71.32.00.00–7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71.31.34.40–1 usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego)

Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojluk
Zatwierdzam do użytku: __________________________________
[podpis i pieczątka zatwierdzającego]

Siemiatycze, listopad 2019 r
Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi
łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie
z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
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Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze , ul. 11 Listopada 253
tel.: (85) 655 26 80 , (85) 655 26 34
adres e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org
- godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
2. TRYB POSTĘPOWANIA: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej
przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś,
Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w
m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
Nr referencyjny PZD1.343.PN 15.U.2019
Kody CPV: 71.32.00.00–7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.31.34.40–1 usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego
3. Dokumentację przetargową można otrzymać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach ,
ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 85/ 655 26 34, 85/ 655 26 80,
- na stronie internetowej https://pzdsiemiatycze.org /PRZETARGI/ , lub
4. Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inż. Jan Samojluk,
inż. Emilia Maria Sielicka.
5. Termin składania ofert upływa dnia :
Otwarcie ofert nastąpi dnia :

2019-12-10 o godz. 1000 .
2019-12-10 o godz. 1200 .

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
 C - cena – 60 %
 D – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania – 40 %
6. Oferta powinna zawierać wszystkie załączniki wymagane w SIWZ .

Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojluk
..........................................................................
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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA SIWZ
1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

2.

Załączniki SIWZ:
 Załącznik nr 1: Formularz oferty
 Załącznik nr 2: Zestawienie cenowe
 Załącznik nr 3: Wykaz usług
 Załącznik nr 4: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
 Załącznik nr 5: Wzór zobowiązania innego podmiotu
 Załącznik nr 6: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
 Załącznik nr 7: Wzór oświadczeń wykonawcy
 Załącznik nr 8: Wzór umowy
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z Załącznikami
 JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA ( JEDZ )

3.

Instrukcja dla Wykonawcy
Rozdz. I. Informacje ogólne.
Rozdz. II. Podwykonawstwo.
Rozdz. III. Termin wykonania zamówienia.
Rozdz. IV. Warunki udziału w postępowaniu.
Rozdz. V. Przesłanki wykluczenia Wykonawców.
Rozdz. VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Rozdz. VII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Rozdz. VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/konsorcja).
Rozdz. IX. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i
dokumentów.
Rozdz. X. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
Rozdz. XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Rozdz. XIII. Wymagania dotyczące wadium.
Rozdz. XIV. Miejsce oraz termin składania ofert.
Rozdz. XV. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.
Rozdz. XVI. Termin związania ofertą.
Rozdz. XVII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
Rozdz. XVIII. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Rozdz. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Rozdz. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Rozdz. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Rozdz. XXII. Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna.
Rozdz. XXIII. Postanowienia końcowe.
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Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ.

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wszystkich dokumentach z nią
związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11Listopada
253
Kierownik zamawiającego: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach lub inna
osoba posiadająca stosowne uprawnienia do zarządzania Zamawiającym.
Wykonawca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Ustawa Pzp: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Specyfikacja: niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wszelkie
załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część.
IDW: Instrukcja dla Wykonawcy („Instrukcja”)
Przedmiot zamówienia: zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia
oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ.
Oferta: przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty,
oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie przedmiotu
zamówienia, w sposób określony przez zamawiającego.
Cena: kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.
U. z 2017r. poz. 1830 oraz 2018 r. poz. 650).
Najkorzystniejsza oferta: oferta , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Podwykonawca: osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub
części przedmiotu zamówienia.
Pełnomocnictwo: oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby
do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania oferty albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego
uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego
rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Instrukcja dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY :

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
tel. 85/655 26 34, 85/655 26 80
adres e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org
czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
Rozdział I.
INFORMACJE OGÓLNE - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.

2.

3.

Zamawiający działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp” , „ustawą” lub „Pzp”,
ogłasza zamówienie publiczne na usługi w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.
39 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa
przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę
gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski,
Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina
Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”.
Nr referencyjny PZD1.343.PN 15.U.2019
Wspólny słownik zamówień (CPV):
71.32.00.00–7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71.31.34.40–1 usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego

Niniejsze zamówienie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o
zamówieniu przekazano do publikacji w Dz.U.U.E dnia: 2019-11-04.
5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej BIP Powiatu Siemiatyckiego
http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego
Zarządu Dróg w Siemiatyczach i stronie internetowej – https://pzdsiemiatycze.org
Na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl został opublikowany formularz postępowania.
6. Dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg
w Siemiatyczach https://pzdsiemiatycze.org .
7. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga
się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
9. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne
informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje:
1) zebrania Wykonawców,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
6) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp.
12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.
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13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami zawiera oddzielny plik
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
14. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji
pozwalającej na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do
najbliższej drogi publicznej, podzielone jest na dwa ETAPY:
- ETAP I: opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych;
- ETAP II: opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej
oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
UWAGA: Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność
budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji
ETAPU II. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za
dokumentację przypisaną dla ETAPU I.
15. Dokumentację projektową należy sporządzić w języku polskim.
16. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej. Osoby wykonujące
powyższą usługę pełnić będą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W związku z
powyższym oraz w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców, zwłaszcza w przypadku małych Wykonawców, Zamawiający nie wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Rozdział II.
PODWYKONAWSTWO

1.
2.
3.

4.
5.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części Zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
zgodnie z rozdz. VIII ust. 10 „IDW”.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy /
Istotnych postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy).

Rozdział III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Terminy zakończenia zamówienia:
- ETAP I: do dnia 20.09.2021r.
- ETAP II: do dnia 01.12.2022r.
2. Wymagane jest wykonanie/zakończenie poszczególnych prac wyszczególnionych w
harmonogramie rzeczowym w terminach określonych przez Zamawiającego.
3. UWAGA: Jeśli dokumentacja przygotowana w ramach ETAPU I wskaże na niewykonalność
budowy przeprawy mostowej w danej lokalizacji, Zamawiający odstępuje od realizacji
ETAPU II.
Rozdział IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
a) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 10 lat* (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie) przed upływem terminu składania ofert:
(1) min. 1 zadanie spełniające warunki:
- projekt budowy mostowego obiektu inżynierskiego o długości całkowitej min. 200m
lub obiektu mostowego o długości najdłuższego przęsła wynoszącym min. 50m,
- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane) pozwolenie na
użytkowanie,
(2) min. 1 zadanie spełniające warunki:
- projekt budowy odcinka drogi nie krótszej niż min. 2 km,
- odcinek drogi był klasy min. G,
- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane) pozwolenie na
użytkowanie,
(3) min. 1 zadanie spełniające warunek:
- raport oddziaływania na środowisko dla co najmniej 1 inwestycji liniowej na
podstawie którego została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach,
* § 2 ust. 5 RMR z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126)

UWAGA: wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane.
b) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do
dysponowania następującymi osobami:
(1) min. 1 projektantem posiadającym:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- min. 7 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta mostowego,
- wykonał min. 1 dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z projektem
wykonawczym lub projekt budowlano-wykonawczy) spełniającą warunki:
-1- dokumentacja dotyczyła budowy mostowego obiektu inżynierskiego o długości
całkowitej min. 200m lub obiektu mostowego o długości najdłuższego przęsła
wynoszącym min. 50m,
-2- obiekt zlokalizowany był na drodze klasy min. G,
-3- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane) pozwolenie na
użytkowanie.
(2) min. 1 projektantem posiadającym:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta drogowego,
- wykonał min. 1 dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z projektem
wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy) spełniającą warunki:
-1- dokumentacja dotyczyła budowy odcinka drogi klasy min. G, długości min.2 km,
-2- droga była klasy min. G,
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-3- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane) pozwolenie na
użytkowanie.
(3) min. 1 Geotechnikiem posiadającą :
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- min. 5 letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień,
(4) min. 1 osobą posiadającą :
- wymogi zgodne z art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2018.0.2081
- wykonał min. 1 raport.
UWAGA: wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Sprawdzającego (minimalne kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie jak dla Autora projektu).
Rozdział V.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz
Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe;
2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
3) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp – będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
4) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp – 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 wykroczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 nn. rozdz. IDW ;
5) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – wobec którego wydano ostateczną decyzję
administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
6) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – który naruszył obowiązki dotyczące
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że
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3.
4.

5.
6.

wykonawca 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.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w rozdz. V ust. 2 może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym
nie stosuje się, 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

Rozdział VI.
OŚWIADC ZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOB OWIĄ ZANI SĄ DOSTARC ZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKA ZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUC ZENIA ORA Z
POTWIERD ZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UD ZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nn. rozdz. „Instrukcji” (w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca
zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. IX
„IDW”.
Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
Jednolity Dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego
postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV
formularza ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ znajdują się
także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w
Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA
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. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – (wzór załącznik nr 6 do SIWZ).
1.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. 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 oraz 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.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór załącznik nr 3
do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 (wzór załącznik nr 4 do
SIWZ).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, 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.
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
4.
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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 luz rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) 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.
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
UWAGA: Składane wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia winny być aktualne na
dzień ich złożenia.
8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) nn. rozdz. IDW Zamawiający
może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2) lit. a) nn. rozdz. IDW - składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2) lit. b) – d) nn. rozdz. IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 pkt 2) nn. rozdz. IDW powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust.
10 pkt 1) nn. rozdz. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
12. 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 ust. 9 i 10 nn. rozdz. IDW 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 ust. 11 stosuje się.
13. 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.
14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust. 7 pkt 2) lit. a) nn. rozdz. IDW składa dokument, o którym mowa
w ust. 9 nn. rozdz. IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 11 nn. rozdz. zdanie pierwsze stosuje
się.
15. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 2) nn. rozdz. IDW.
16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
18. W przypadku wskazanie przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawców
oświadczenia lub dokumenty.
19. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Rozdział VII.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1.

2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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3.

4.

5.

6.

7.

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub 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 12–23
ustawy Pzp oraz o których mowa w ust. 2 nn. rozdz. IDW.
Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 ustawy Pzp – w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 nn. rozdz. IDW.
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 składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w
rozdz. IX „IDW”.
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VI
ust. 7 pkt 2) lit. a) - i) „IDW” oraz właściwych dokumentów wskazanych w rozdz. VI
ust. 7 pkt 1) lit. a), b) „IDW” odpowiednio do udostępnianych zasobów.
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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.
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10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o
ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
Rozdział VIII.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓ W WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ( SPÓŁKI CYWILNE/ KONSO RCJA)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SIĘ

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w rozdz. V ust. 2 „IDW”, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. IV ust. 2 „IDW”.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. VI ust. 1 „IDW”, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. IX „IDW”.
Oświadczenia 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.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w
rozdz. VI ust. 3 „IDW” składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI
ust. 7 „IDW”, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt
1) „IDW” składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie
i na zasadach opisanych w rozdz. IV ust. 2 „IDW”.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, żąda umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Rozdział IX.
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu – ogólnodostępnego rozwiązania umożliwiającego złożenie, wycofanie lub
zmianę przez Wykonawców ubiegających się o Zamówienie w niniejszym Postepowaniu
Ofert do udziału w postępowaniu, dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu – skrzynki podawczej Zamawiającego (adres /PZDSiemiatycze/SkrytkaESP) na
Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej umożliwiającej złożenie Oferty,
dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) oraz poczty elektronicznej - adres e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org .
2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr inż. Jan Samojluk, inż. Emilia Maria Sielicka.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
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dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wpływu na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.

Złożenie oferty.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na
miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
9. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz e-mail,
na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
11. Po przygotowaniu pliku oferty (archiwum ZIP) należy ofertę zaszyfrować. Do
zaszyfrowania oferty konieczny jest identyfikator postępowania i klucz publiczny.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
załącznik do niniejszej SIWZ.
12. Program do zaszyfrowania oferty należy pobrać z miniportalu. Szczegółowy opis
szyfrowania oferty znajduje się w instrukcji korzystania z Miniportalu.
13. Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Zamawiający
dopuszcza możliwość zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego
w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie
powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wykonawcy co oznacza wolę złożenia oferty.
14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
15. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
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18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w
rozdz. IX ust. 2 „Instrukcji”), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (TED lub ID postępowania lub numerem referencyjnym PZD1.343.PN
15.U.2019).
19. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej e-mail: przetargi@pzdsiemiatycze.org .
20. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na ww. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
21. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział X.
UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@pzdsiemiatycze.org w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 „IDW”, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. X ust. 3 „IDW”.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając na stronie internetowej:
http://pzdsiemiatycze.org
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
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Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art.
38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
9.

Rozdział XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Ofertę stanowi wypełniony „FORMULARZ OFERTY” oraz niżej wymienione wypełnione
dokumenty:
ZESTAWIENIE CENOWE – (wzór załącznik nr 2 do SIWZ);
5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu:
1) JEDZ;
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 2 „IDW”, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
4) Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu
elektronicznego) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdz. XIII „IDW” (WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM).
6. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie
będą prowadzone w walutach obcych.
10. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną
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one przeliczone według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku
Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu
potwierdzającego datę zakończenia robót budowlanych.
11. Zamawiający informuje, iż 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, w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:
1) informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
2) informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma
wartość gospodarczą,
3) Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez
ochronę fizyczną lub prawną.
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie
powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
Rozdział XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ZESTAWIENIE CENOWE,
którego wzór stanowi (wzór załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Zestawienie cenowe, o którym mowa w ust. 1 nn. rozdz. SIWZ należy wypełnić ściśle według
kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny netto oraz wartości brutto dla wszystkich pozycji
wymienionych w zestawieniu.
3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w
Zestawieniu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian we
wzorze Zestawienia cenowego.
4. Wykonawca winien przedstawić w ofercie ceny za wykonanie poszczególnych pozycji,
uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane
opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca
zamierza udzielić.
5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie
przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
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wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
listopada 2019 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2019, poz. 1564);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem
przedmiotu zamówienia / STWiORB / uzgodnieniami / wydanym pozwoleniem na budowę
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
15. Ceny w ofercie powinny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
16. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Rozdział XIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał
wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.
3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na
rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nr 76 1240 5211 1111 0010 5811
7906 w Banku Pekao SA O/Białystok
Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert
na wskazany rachunek z dopiskiem Wadium dotyczy zamówienia „Numer sprawy PZD1.343.PN 15.U.2019”.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, z
zastrzeżeniem z ust. 10 nn. rozdz.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium zgodnie z ust. 5 nn. rozdz., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez
Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
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Rozdział XIV.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty winny być złożone za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do
dnia 2019-12-10 do godz. 10:00.
Rozdział XV.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019-12-10, o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 9 (sala konferencyjna).
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda
kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz
pozostałych kryteriów zawartych w ofertach.
7. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
8. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
9. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie
przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
Rozdział XVI.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
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Rozdział XVII.
KRYTERIA WYBORU
ZAMÓWIENIA

1.

I

SPOSÓB

OCENY

OFERT

ORAZ

UDZIELENIE

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
 C - cena – 60 %
 D - doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %
* przy czym 1 % = 1 pkt
Oferta najkorzystniejsza (ON) = C + D
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
1) W kryterium cena (C) do oceny Zamawiający przyjmuje całkowity koszt realizacji
zamówienia wpisany przez Wykonawcę. Liczba punktów w ramach kryterium ceny
zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( Cmin / Cb ) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę brutto
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach
Cb – cena brutto badanej oferty
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.
Oferta w kryterium cena, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2) W kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) do oceny
Zamawiający przyjmie ilość wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty zadań
spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ w odniesieniu do
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Lp.

1.

2.

Doświadczenie Projektanta mostowego
wykonał minimum 1 dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z
projektem wykonawczym lub projekt budowlano-wykonawczy)
spełniającą warunki:
-1- dokumentacja dotyczyła budowy mostowego obiektu inżynierskiego o
długości całkowitej min. 200m lub obiektu mostowego o długości
najdłuższego przęsła wynoszącym min. 50m,
-2- obiekt zlokalizowany był na drodze klasy min. G,
-3- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane)
pozwolenie na użytkowanie.
wykonał minimum 2 dokumentacje projektowe (projekt budowlany wraz z
projektem wykonawczym lub projekt budowlano-wykonawczy)
spełniającą warunki:
-1- dokumentacja dotyczyła budowy mostowego obiektu inżynierskiego o
długości całkowitej min. 200m lub obiektu mostowego o długości
najdłuższego przęsła wynoszącym min. 50m,
-2- obiekt zlokalizowany był na drodze klasy min. G,
-3- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane)
pozwolenie na użytkowanie.

Ilość
punktów

0

20
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3.

2.
3.
4.

wykonał minimum 3 dokumentacje projektowe (projekt budowlany wraz z
projektem wykonawczym lub projekt budowlano-wykonawczy)
spełniającą warunki:
-1- dokumentacja dotyczyła budowy mostowego obiektu inżynierskiego o
długości całkowitej min. 200m lub obiektu mostowego o długości
najdłuższego przęsła wynoszącym min. 50m,
-2- obiekt zlokalizowany był na drodze klasy min. G,
-3- projekt został zrealizowany i uzyskał (jeśli to było wymagane)
pozwolenie na użytkowanie.

40

W kryterium rozpatrywane będzie doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty na stanowisku Projektanta mostowego, posiadającego
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów .
Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje wpisane do
odpowiednich pozycji Formularza oferty.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wykaże dodatkowego doświadczenia zawodowego
dla ww. osoby, Zamawiający przyjmie, że wskazana osoba posiada minimalne wymagane
doświadczenie i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp,
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XVIII.
OGŁOSZENIE
WYNIKÓW
POSTĘPOWANIA
O RAZ
INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY
W
CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1.

2.

3.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w
ust. 1 pkt 2) nn. rozdz. „IDW”, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 1 nn. rozdz. „IDW”, na stronie internetowej.
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4.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1 nn. rozdz., jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Rozdział XIX.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYK ONANIA UMOWY
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ujętej w umowie
wartości brutto w formie zgodniej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nr 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906 w
Banku Pekao SA O/Białystok.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową
gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej
niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub
poręczenia.
6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały określone we wzorze umowy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.
Rozdział XX.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1.
2.

3.
4.

Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji.
Postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Rozdział XXI.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

2.

3.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie
z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
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Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział XXII.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253
 kontakt do inspektora danych osobowych Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach,
17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253, e-mail: iod@pzdsiemiatycze.org lub telefoniczny:
85 655 26 80;
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Opracowanie
dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami
dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina
Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi
łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie
z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”
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Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr
1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”;
numer referencyjny: PZD1.343.PN 15.U.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Państwa danych osobowych będą 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Państwa dane osobowe będą przechowywane, 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;
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiadają Państwo:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Państwu:
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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział XXIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843ze zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Siemiatyczach
mgr inż. Jan Samojluk
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