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Nysa, dnia 10 marca 2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP.271.4.2021

Przebudowa dróg w Rynku

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postępowania:

1.1

Zamawiający.
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
nr telefon: +48 77 4080553
adres strony internetowej: www.nysa.eu
e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl
Skrzynka podawcza ePUAP:

/cokk0k251c/SkrytkaESP

Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia w miniportalu:
6893b8f1-b0e6-4e64-9558-852706ee08c2

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia:
strona:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
www.bip.nysa.pl

3. Tryb udzielania zamówienia – postępowanie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019) [zwanej dalej „Pzp”].

4. Informacja,

czy zamawiający przewiduje
z możliwością prowadzenia negocjacji: nie.

wybór

najkorzystniejszej

oferty

5. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Przebudowa dróg w Rynku
CPV 45000000-7
45100000-8; 45111000-8; 45110000-1; 45112710-5; 45233000-9; 45233340-4; 45111200-0
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Zamówienie planowane jest do współfinansowania ze środków Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych
oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dawny Fundusz Dróg Samorządowych
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1. Zakres rzeczowy podstawowych robót (charakterystyczne dane) to m. in.:
(miejsce realizacji inwestycji Nysa Rynek )
A. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze - zgodnie z dokumentacją projektową i
przedmiarem robót
B. Nawierzchnie drogowe - zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w
tym m.in.:

ciąg pieszo- jezdny z kostki granitowej 18x18x18 – 1 558,10 m2

zjazd z kostki granitowej 18x18x18 - 22,00 m2

miejsca postojowe z kostki granitowej 18x18x18 – 645,90 m2

chodniki z płyt granitowych i kostki granitowej ”10” – łącznie 1 283,6 m2

chodniki z kostki granitowej 18x18x18 – 514,00 m2

plac z kostki granitowej – 20,20 m2

Plac Parad z płyt granitowych i kostki granitowej ”18” – łącznie 1572,70 m2

Plac Parad (chodnik) – łącznie 133,40 m2

Targ Rybny z płyt granitowych i kostki granitowej ”18” – łącznie 901,80 m2

Targ Rybny (chodnik) - łącznie 91,7 m2

Targ Maślany z płyt granitowych i kostki granitowej ”18” – łącznie 481,9 m2

Targ Maślany (chodnik) - łącznie 51,00 m2

Ulica Sukiennicza – ciąg pieszo – jezdny (kostka granitowa 18x18x18) – 419,70 m2

Ulica Sukiennicza (chodnik) – 330,10 m2
C. Teletechnika - zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
D. Sieć wodociągowa - zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w tym
m.in.:

przewody wodociągowe z żeliwa DN/OD 160mm

przewody wodociągowe z żeliwa DN/OD 110mm

przewody wodociągowe z żeliwa DN/OD 90mm

przewody wodociągowe z rur PEHD Dz 63mm

przewody wodociągowe z rur PEHD Dz 32-40 mm
E. Sieć kanalizacji deszczowej- zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem
robót w tym m.in.:

kanały z rur PEHD DN 300mm

kanały z rur PP DN 200 mm

studnie rewizyjne
F. Sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
w tym m.in.:

kanały z kamionki DN/OD 300 mm

kanały z kamionki DN/OD 150 mm

studzienki niewłazowe
G. Sieć oświetlenia ulicznego – zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
w tym m.in.:

studnie kablowe prefabrykowane rozdzielcze wieloelementowe

studnie kablowe podszafkowe

pokrywy z prętami przed ingerencją osób trzecich w istniejących studniach kablowych

kanalizacja kablowa z rur kablowych PWC

słupy oświetleniowe stalowe
oprawy oświetlenia zewnętrznego LED
H. Oznakowanie- zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w tym m.in.:

oznakowanie pionowe

oznakowanie poziome

urządzenia bezpieczeństwa ruchu

stacja pomiarowa z zasilaniem solarnym
I. Trawniki i zieleń- zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w tym
m.in.:.

wycinka drzew i krzewów

sadzenie drzew i krzewów iglastych

sadzenie drzew i krzewów liściastych

obsadzenie kwietników

wykonanie trawników
J. Mała architektura - zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót w tym

m.in.: huśtawki stalowe z pergolą; kosze na odpadki; ławki; stojaki na rowery; wiata
przystankowa; donice kwiatowe; pulpit informacyjny; fontanna; płotki odgradzające tereny
zielone.
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz
przedmiarze robót.
Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu
pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W
zakresie Wykonawcy jest również opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i
uzyskanie decyzji zatwierdzającej.
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.)
zgodnie z Art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem
ilości wszystkich robót (powierzchnia wykonanych dróg, chodników i wjazdów, długość wykonanej
drogi, długość wykonanych ciągów pieszych, długość kanalizacji – sieć, przyłącza, ilość studni i
inne)
2. Kosztorysy ofertowe.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty - kosztorys ofertowy.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarami robót, zachowując ich
podział i kolejność pozycji.
Kosztorysy ofertowe mają być sporządzone jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że dopuszcza się
zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze – zakres i technologia
wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji
przedmiaru.
Błędne wpisanie w kosztorysie ofertowym innej ilości robót niż to określono w przedmiarze robót, nie
będzie powodowało odrzucenia oferty. Zastosowanie będą tu miały przepisy art.223 ustawy Pzp.
Błąd w kosztorysie ofertowym polegający na pominięciu pozycji przedmiaru (w tym także w
prowadzonych ewentualnymi zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ.), nie będzie stanowić błędu,
który można poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3 Pzp.
Błąd taki będzie stanowić o niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji warunków zamówienia, a
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 Pzp. - treść oferty jest niezgodna z
warunkami zamówienia.
Oferty można składać załączając kosztorysy szczegółowe lub uproszczone.

Koszty utylizacji ziemi i gruzu na składowisku odpadów należy udokumentować poprzez przedłożenie
inspektorowi nadzoru i wskazanemu w umowie inspektorowi urzędu miejskiego oryginałów faktur. W
przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Wykonawca otrzyma zapłatę za
wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1,0 km bez kosztów utylizacji.
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W przypadku przedłożenia oferty z załączeniem kosztorysu uproszczonego należy dołączyć wykaz
materiałów i sprzętu (wszystkich występujących w kosztorysie) z podaniem cen jednostkowych oraz
podać wartości innych składników cenotwórczych: robocizna, koszty ogólne, koszty zakupu, zysk.
Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu.
W przypadku zastosowania upustu do całego kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie
tytułowej kosztorysu.
Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, specyfikacji
technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości i cech
urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe określające wymagane
parametry minimalne).
Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach.
Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty.

3. Wykonanie robót .

Wykonanie robót odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowy-finansowym
sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie wzoru załączonego do wzoru umowy.
Harmonogramy powinny posiadać podział realizacji zadania w latach 2021-2022 wg poniższych
kryteriów:
- rok 2021 – 5 900 000,00 zł
- rok 2022 – pozostała, część wynagrodzenia brutto kwoty ofertowej.
Harmonogram winien uwzględniać wykonanie w danym roku kalendarzowym odcinków dróg
stanowiących zamknięty fragment komunikacyjny i użytkowy.
Dodatkowo w harmonogramie należy uwzględnić możliwość ciągłości dojazdu zaopatrzenia do
sklepów i firm działający w obrębie przebudowywanych placów i ulic, a także do 30 września 2021 r.
należy zaplanować prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie ogródka przed lokalem
gastronomicznym zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączniku „Lokalizacja ogródka
gastronomicznego” .

6. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz
wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
1. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:
1)
zmiana terminów wykonania umowy:
1.1)
zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a)
klęsk żywiołowych,
b)
warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu – utrzymujące się dłużej niż
7 dni, grad oraz inne zjawiska odbiegające od typowych dla danej pory roku,
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada
1.2)
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności:
a)
wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b)
natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
c)
konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
d)
wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych,
e)
wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych;
1.3)
zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w
szczególności:
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zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

1.4)
1.5)

1.6)

1.7)

1.8)

2)
2.1)

wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;
zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a)
przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma –
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b)
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał
wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego;
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych
umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie;
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą,
na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez
Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań
zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W
takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie
o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt 1. termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania
umowy.
zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a)
z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania
robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy
zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji
i urządzeń,
b)
z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
c)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e)
konieczność
zrealizowania
umowy
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,
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a)
b)

2.
3.
4.

5.
6.
7.

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
g)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
h)
zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniające dokumentację projektową,
i)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
j)
konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na
terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany
lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana
wynagrodzenia.
2.2)
zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.
3)
pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a)
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b)
zmiana obowiązującej stawki VAT,
c)
zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku
podatkowego itp.,
d)
zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e)
kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych
powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
f)
gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
g)
wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług
lub dostaw,
h)
zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1),2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu,
zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości
wynagrodzenia.
Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi:
- dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania
przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny
jednostkowe pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę.
Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy,
które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
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f)

2)
zmiana danych teleadresowych.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być
wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

8.

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający

1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP.

3.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

7.

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6893b8f1-b0e6-4e64-9558-852706ee08c2
ID postępowania: 6893b8f1-b0e6-4e64-9558-852706ee08c2

8.

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców ” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

9.

Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

10.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.

11.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

12.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
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będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej:

14.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

15.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
Zamawiający nie będzie odstępował od użycia środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Jacek Krzywoń tel. +48 77 4080553 e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

11. Termin związania ofertą: do dnia 23 kwietnia 2021 r.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
2. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a)

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym przez zamawiającego (Załącznik nr 4 do SWZ), aktualne na dzień składania
ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców.

b)

wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

c)

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

d)
e)

kosztorys ofertowy
dowód potwierdzający wniesienie wadium.
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Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien
być czytelny.

7.

Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty
następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne złożenie.
Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.

1.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.

2.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

3.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

4.

Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu.

5.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

6.

W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7.

Ustala się termin składania ofert na dzień 25 marca 2021 r., godz.13:00
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13. Sposób oraz termin składania ofert.

14. Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 13:30
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu
w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp.:

2)
3)

4)
5)

6)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z
innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b)
handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)
o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)
finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f)
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g)
przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h)
o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. Sposób obliczenia ceny.
1.

W ofercie należy podać cenę zamówienia, przez którą należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178
t.j. z dnia 2019.01.30).

2.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

3.

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia
określonego w punkcie 3 SWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT.
Cena ofertowa ma wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.

4.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.

5.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W ofercie, o której wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

6.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert

2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

1
2

Cena ( C )
Gwarancja (G)

60 %
40 %

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

60 punktów
40 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P (C) =
gdzie:
P(C)
Cmin
Ci

C min
Ci

• 60

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
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1.

3.

Zasady oceny kryterium "gwarancja” .
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji (w pełnych miesiącach) tj. 36
miesięcy.
Dopuszczany przez Zamawiającego maksymalny okres gwarancji (w pełnych miesiącach) tj.
60 miesięcy.
W przypadku kryterium "gwarancja”, Zamawiający przyzna punktacje wg następujących zasad:
P(G) =

gdzie:
P(G)
Gi
4.

Gi
60

• 40

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „gwarancja”
gwarancja oferowana w ocenianej ofercie

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 60 miesięcy, przy ocenie
ofert Zamawiający weźmie pod uwagę okres 60 miesięcy
W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji w niepełnych miesiącach, do oceny ofert
wartość zostanie zaokrąglona w dół do pełnego miesiąca.

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w punkcie 38 SWZ.

4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.

Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zmianami).

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.
Art. 109 ust.1
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
pkt.1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
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Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt.1 i 4

pkt. 4)

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury;

21. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w
okresie ostatnich pięciu lat wykonał minimum jedną robotę budowlane polegającą na
budowie lub przebudowie dróg, o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one
przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty
opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o
średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według
średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje
wskazane informacje.
-

spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do
realizacji
zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót
(przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) posiadające uprawnienia
w specjalności:

drogowej bez ograniczeń,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych i teletechnicznych.
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Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie1 lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

22.

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie
wymagał ich złożenia.
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.) o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego .
Oświadczenie, to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2019 r. poz.831)
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Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej ( wzór załącznik nr 7 do niniejszej SW);
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast zaświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt.2) , zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o których mowa wyżej w pkt.3) , lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
wyżej w pkt. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

3.

1)

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5
do niniejszej SWZ),

2)

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 wykazu stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej SWZ).

Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca, składa się w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

23.

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

24.

Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie
części.
Nie dotyczy.

25.

Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe,
jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na
okolicznościach, o których mowa w art. 95.

podstawie

stosunku

pracy,

w

Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań, jak i rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zostały określone w § 8 wzoru umowy
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ
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Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności:
wykonanie podbudowy i nawierzchni.
Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz
innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666z e zm.).

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

28. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94.
Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotą.
1.
2.
3.

4.
5.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 90.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym
rozdziale SWZ.
Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
gwarancjach bankowych;
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.03.2021 r. o godzinie 13:00.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy::
ING
34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 z adnotacj „Wadium w postępowaniu nr

BZP.271.4.2021”

6.

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. egwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.

W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument
wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
na adres poczty elektronicznej: j.krzywon@www.nysa.pl , w wydzielonym odrębnym pliku (np.
.pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej.
Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr BZP.271.4.2021 - znak
postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w
ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w
wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),

8.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu
wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza,
że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie
przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9.

Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
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Uwaga :
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną
na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

10.

Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca
wadium Wykonawcy:
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
którego oferta została odrzucona;
po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz
z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie
oraz rozdziale XXI SWZ.
Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

30.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje udzielania takich zamówień.

31.

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131
ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów:
Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu dokumentów.

32.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

33.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

34.

Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121.
Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia

35.

Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

36.

Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
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11.

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
37.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93.
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

38.

Informacje dotyczące zabezpieczenia
zamawiający je przewiduje.

2.

3.

4.

5.

wykonania

umowy,

jeżeli

Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie w pełnej wysokości Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy o zamówienia
publiczne.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach :
1) pieniądzu. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego, najpóźniej w dacie zawarcia umowy,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych.
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać
następujące elementy:
a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b)
dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer referencyjny
nadany przez Zamawiającego,
c)
precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d)
kwotę gwarancji,
e)
termin ważności gwarancji,
f)
zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego,
g)
zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać
wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób
złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. Wypłata nie może być też
uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami
koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),
h)
gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od
pierwszego pisemnego żądania wypłaty,
i)
określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
j)
jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres składania żądania wypłaty był dłuższy od
okresu ważności gwarancji o co najmniej 5 dni roboczych,
Uwaga:
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.
Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez

Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP.271.4.2021

Przebudowa dróg w Rynku

Strona 20

1.

należytego

6.

7.
8.
10.
11.

zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości. Wysokość zabezpieczenia
W przypadku form określonych w ppkt.2 2)- 5), zabezpieczenie winno być wnoszone na okresy :
a) 70% na okres realizacji + 30 dni od odbioru końcowego,
b) 30 % na okres rękojmi za wady + 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część
zabezpieczenia tj. 30 % jest zwracana nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Rodzaj zabezpieczenia należy podać w ofercie.

39. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

______________________
*

Wyjaśnienie:

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

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.
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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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300,
adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2)
sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
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 pn. Przebudowa dróg w Rynku nr BZP.271.4.2021 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji.,
4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
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.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wykaz załączników do SWZ.
Nazwa

Nr załącznika

dokumentacja projektowa z przedmiarem
wzór umowy
formularz oferty
oświadczenie zgodnie z art.125 ust.1 Pzp.
wykaz wykonanych robót
wykaz osób
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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4
5
6
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Załącznik Nr 1 do SWZ
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Dokumentacja projektowa z przedmiarem
pliki:
„dokumentacja projektowa z przedmiarem.zip”

Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP.271.4.2021

Przebudowa dróg w Rynku

Załącznik Nr 2 do SWZ – wzór umowy o zamówienie
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Wzór umowy plik :
- wzór umowy.pdf
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Załącznik Nr 3 do SWZ – formularz oferty
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Formularz oferty z załącznikami
wersja edytowalna - plik: formularz oferty.doc
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Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz oferty
......................................................
(miejscowość i data )

Adres
..........................................................
Nazwa Wykonawcy

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

E-mail ......................................................................

NIP:………………………………………………………………

Adres
..........................................................
Nazwa Wykonawcy

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

E-mail .......................................................................

NIP:………………………………………………………………….

Pełnomocnik

(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia)

Adres skrzynki podawczej ePUAP
Wykonawcy

OFERTA
w przetargu nieograniczonym
Zamawiający :

Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji,
oferujemy wykonanie zamówienia pn.:
Przebudowa dróg w Rynku
Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę brutto : .......................................................... zł
słownie............................................................................................................................ złotych.
w tym podatek VAT ................ % tj. .............................................. zł
Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
Oświadczamy, że okres gwarancji (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „okres gwarancji”)
będzie wynosił ……………………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
(wymagany okres gwarancji min.36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy)
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Składamy niniejszą ofertę: w imieniu własnym/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia.

Niepotrzebne skreślić
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Przebudowa dróg w Rynku

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do specyfikacji
warunków zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki
płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym
wzorem i naszą ofertą.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SWZ i w wyjaśnieniach do
SWZ.
Oświadczenie na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu:



polegam/y na zdolnościach innych podmiotów



nie polegam/y na zdolnościach innych podmiotów.

Wadium w kwocie 90.000,000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało wniesione w formie:
……………………………………………..…………………………….
Jesteśmy świadomi, że w przypadkach określonych w ustawie Pzp wniesione przez nas wadium zostanie
zatrzymane.
Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić na konto:
……………………………......................................................................................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w ……………….……………………………………….
Informuję, iż nie powierzymy do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia2.
Informujemy, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzymy do wykonania wskazanym niżej
podwykonawcom 3:
Lp.

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
- z podaniem firm podwykonawców

1
2
3

2
3
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane a art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/.46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Oświadczam, że podwykonawca/podmiot trzeci wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane a art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiotowym postępowaniu (dotyczy w szczególności danych osobowych osoby/ób fizycznej/ych

skierowanej/ych do realizacji zamówienia)
(zaznaczyć właściwe X):
 tak
 nie dotyczy,

Jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwe X):
 mikroprzedsiębiorstwem,
 małym przedsiębiorstwem,
 średnim przedsiębiorstwem.

UWAGA:
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Oferta została złożona na ............ stronach.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) kosztorys ofertowy
2) oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp.
3) dowód wniesienia wadium
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Załącznik Nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Wykonawca:

Zamawiający:
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa
Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa dróg w Rynku

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji
warunków zamówienia.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….……………………………………………..…….,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………..……………………………………………………………………………….………………………
…………….……………………..……………………………………………………………………………….………………………
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zasoby

(podać

pełną

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o

udzielenie

zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

......................................................
(miejscowość i data )

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Dokument składany na wezwanie o którym mowa w punkcie 22.2 SWZ.
Załącznik Nr 5 do SWZ – wykaz robót budowlanych
Wykonawca:

Zamawiający:
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa dróg w Rynku
przedkładam/y wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

(dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Lp.

Rodzaj robót/zakres

Wartość brutto robót

Data i Miejsce
wykonania robót

na rzecz jakiego podmiotu
roboty były wykonane
(Zamawiający)

1
2
Oświadczam/my*, że:
a)
poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,
b)
poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do
dyspozycji na zasadach określonych w Pzp., na potwierdzenie czego załączam/y* w szczególności pisemne
zobowiązanie o którym mowa w SWZ
......................................................
(miejscowość i data )

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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Dokument składany na wezwanie o którym mowa w punkcie 22.2 SWZ.
Załącznik Nr 6 do SWZ – wykaz osób
Wykonawca:

Zamawiający:
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa

WYKAZ OSÓB
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa dróg w Rynku
przedkładam/y 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;
Lp.

Imię i nazwisko

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia potwierdzający spełnienie
warunku określonego w SWZ

1

2

3

Zakres
wykonywanych
czynności przy
realizacji zadania
4

informacja o podstawie do
dysponowania osobą
5

Oświadczam/my*, że:
a)
dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu,
b)
nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ……….wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w Pzp, będziemy dysponować tymi
osobami na potwierdzenie czego załączam/my*oświadczenie/dokumenty wskazane w SWZ
c)
oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia opisane w SWZ.
......................................................
(miejscowość i data )

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Dokument składany na wezwanie o którym mowa w punkcie 22.2 SWZ.

Załącznik Nr 7 do SWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
Wykonawca:

Zamawiający:
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-303 Nysa

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 Ustawy Pzp
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa dróg w Rynku
oświadczam, że jako wykonawca:

nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.)

należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z pózn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty:
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………

( lub lista w załączeniu)
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z
oświadczeniem składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty,
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
......................................................
(miejscowość i data )
Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Imię i nazwisko osoby(osób) upoważnionej(nych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uwaga
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*niepotrzebne skreślić
**zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez
grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Specyfikacja warunków zamówienia nr BZP.271.4.2021

Przebudowa dróg w Rynku

