GMINA HALINÓW
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Tel. +48 22 783 60 20; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 783 61 07
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina HALINÓW
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492
i 1517) – dalej p.z.p. na „robotę budowlaną”
pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Halinów”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod
adresem internetowym: : https://miniportal.uzp.gov.pl/
Nr postępowania: ZP. 271.4.2021

HALINÓW 15.04.2021
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I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa Zamawiającego
Gmina Halinów, reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
ul. Spółdzielcza 1, 05 – 074 Halinów
NIP: 822 216 02 92
REGON: 013269172
Telefon: +48 22 783 60 20
Fax: +48 22 783 61 07
Strona www: www.halinow.pl
e-mail: halinow@halinow.pl

II OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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 danych)
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Halinowa, adres
ul. Spółdzielcza 1, 05 – 074 Halinów.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: dorota.chrzanowska@halinow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p.
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

2

GMINA HALINÓW
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Tel. +48 22 783 60 20; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 783 61 07
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

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 przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)

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

danych osobowych z zastrzeżeniem

okresu

trwania

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
c) 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.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi
art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów
unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
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4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.
1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
a) czynności związane z wykonaniem robót przygotowawczych
b) czynności związane z wykonaniem robót ziemnych
c) czynności związane z wykonaniem podbudowy,
d) czynności związane z wykonaniem nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno –
asfaltowych.
9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy
stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 5 do SWZ.
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe na drogach gminnych polegające na
wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych dla kategorii ruchu
KR 1 -2, na ok. 15 odcinkach dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,500 km na
obszarze gminy Halinów, obejmujące regulację pionową urządzeń infrastruktury
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podziemnej (studnie kanalizacji sanitarnej, zawory gazowe i zasuwy wodociągowe),
skropienie przygotowanych warstw konstrukcyjnych emulsjami asfaltowymi oraz
ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg z mieszanek mineralno –
asfaltowych (AC16W/AC11W) warstwa wiążąca, mieszanek mineralno –
asfaltowych (AC11S) warstwa ścieralna i wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych
frakcji 0-31,5 mm.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera:
1) Przedmiar robót załącznik nr 6 do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)– stanowiąca
załącznik nr 9 do SWZ;
3) Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 5 do SWZ
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.
214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt. 7), polegać będzie na powtórzeniu usług tj. „Modernizacja dróg gminnych
na terenie gminy Halinów”. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia
zamówienia do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego i będą to
roboty polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych
dla kategorii ruchu KR 1 -2, na obszarze gminy Halinów, obejmujące regulację
pionową urządzeń infrastruktury podziemnej (studnie kanalizacji sanitarnej, zawory
gazowe

i

zasuwy

wodociągowe),

skropienie

przygotowanych

warstw

konstrukcyjnych emulsjami asfaltowymi oraz ułożenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni dróg z mieszanek mineralno – asfaltowych (AC16W/AC11W) warstwa
wiążąca, mieszanek mineralno – asfaltowych (AC11S) warstwa ścieralna i
wykonaniu poboczy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm Udzielone zamówienie
będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej przy utrzymaniu cen
jednostkowych na roboty drogowe z możliwością ich waloryzacji o wskaźnik
inflacji oraz zaktualizowane koszty materiałów.
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4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na
części spowodowałaby trudności organizacyjne i techniczne.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
V. WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej.
VI. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia 8 tygodni od dnia zwarcia umowy.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we
IPU stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500 000,00 złotych;
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) dysponuje niezbędnym urządzeniami technicznymi dostępnymi w celu wykonania
zamówienia tj.
1) układarką gąsienicową, ze sterowaniem równości układanej warstwy,
2) skrapiarką,
3) walcami stalowymi gładkimi min. 2 szt.,
4) równiarką samojezdną pozwalającą nadać nawierzchni spadki poprzeczne;
5) koparko – ładowarką lub koparką,
6) szczotkami mechanicznymi i/lub innymi urządzeniami czyszczącymi min. 1
szt.,
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7) zagęszczarkami płytowymi – min. 2 szt.,
8) samochodami

samowyładowczymi

z

przykryciem

brezentowym

lub

termosami min. 3 szt.
9) mechaniczną układarką do poboczy (lub inne urządzenie umożliwiające ułożenie
poboczy na zadaną szerokość),

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
dwie przebudowy dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych
obejmujących ułożenie warstw z mieszanek mineralno – asfaltowych o powierzchni co
najmniej 3 000 m2 każda.
c) dysponuje i skierują do wykonania zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w

specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia

budowlane,

które

zostały

wydane

na

podstawie

wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220) - załącznik nr 11 do SWZ ;
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej,
jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu
przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez
NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego
postępowania w BZP.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
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technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych
interesów,

w

szczególności

zaangażowanie

zasobów

technicznych

lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku
do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust 1 pkt 1,4 p.z.p. tj.
a) 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
b) 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;
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
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X. OŚWIADCZENIA
DOSTARCZYĆ

I

DOKUMENTY,

WYKONAWCY

W

JAKIE

ZOBOWIĄZANI

CELU

SĄ

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE
ŚRODKI DOWODOWE)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej

samej

grupy

potwierdzającymi

kapitałowej
przygotowanie

wraz

z

oferty,
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawionego 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 odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo 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
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego 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 odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 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,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
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5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających

czy

te

roboty

budowlane

wykonane

zostały

należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ).
6) wykaz niezbędnych urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania

zamówienia

publicznego

wraz

z

informacjami

o

podstawie

dysponowania tymi zasobami - ( załącznik nr 4 do SWZ).
7) wykaz niezbędnych osób dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 11 do SWZ).
8) dokumentów

potwierdzających,

że

Wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę 500 000 złotych;
9) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - wzór oświadczenia
stanowi (Załącznik nr 8 do SWZ).
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, lub odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 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.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt.1 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem

zawierającym

odpowiednio

oświadczenie

wykonawcy,

ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu

pod

przysięgą,

złożone
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administracyjnym,

notariuszem,

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje się.
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
9. Wykonawca

nie

jest

do

zobowiązany

złożenia

podmiotowych

środków

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań

technicznych

dla

dokumentów

elektronicznych

oraz

środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie.
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XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

lub

sytuacji

podmiotów

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający

ocenia,

czy

udostępniane

wykonawcy

przez

podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
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składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem podmiotowych
środków dowodowych określonych w Rozdziale X SWZ.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe które
służą potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających
zasoby o których mowa w Rozdziale X pkt. ust.4 pkt 2,3,4,10.
XII.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy.
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4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie

dokumentów

lub

oświadczeń

między

zamawiającym

a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p.,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę,
a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. 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 oraz poczty elektronicznej : halinow@halinow.pl
4. 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".
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5. 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).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w Rozdziale 14 ust.6), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub
ID postępowania)
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email : halinow@halinow.pl
11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość

składania

dokumentów

elektronicznych

za

pomocą

poczty

elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres email. Sposób sporządzenia
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dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz
Jeziorski e-mail halinow@halinow.pl.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ.
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 15, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
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18. Skróty użyte w SWZ oznaczają:
a) 1. – ustęp
b) 1) - punkt
c) I- rozdział
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA
FORMALNE

DOTYCZĄCE

SKŁADANYCH

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ
(jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) Kosztorys ofertowy, w którym każda pozycja kosztorysu ma zawierać opis
szczegółowy zgodny z przedmiarem robót, a w przypadku gdy pozycja będzie
zawierać skrócony opis, przyjmuje się, że dana pozycja opisana w sposób
skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu w
przedmiarze i w STWiOR
4. 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,
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zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.
5. 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.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10. 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.
11. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym
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w w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
12. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na
miniPortalu.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
16. Jeśli

oferta

zawiera

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w rozumieniu art. 11 ust. 2 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.
17. 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.
18. 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.
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XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa jest ceną kosztorysową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 629,
630 oraz 631 w sposób następujący:
Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia
planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe),
a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego
zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach
kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego
wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub
robociznę przed zmianą cen lub stawek.
Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność
przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac
planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a
zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać
odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie
planowanych

prac

sporządził

przyjmujący

zamówienie,

może

on

żądać

podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej
staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli
wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
Art.

631.

Gdyby

w

wypadkach

przewidzianych

w

dwóch

artykułach

poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia
kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić
to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część
umówionego wynagrodzenia. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po
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przecinku i powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
4. Cena za realizację przedmiotu zamówienia ustalana jest na podstawie kosztorysu,
czyli zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów ze wskazaniem
określonych

cen

jednostkowych,

stawek

(np.

robocizny)

lub

jednostek

obmiarowych.
5. Wykonawca określi ceny na wszelkie roboty wymienione w przedmiarze robót.
6. Ceny jednostkowe oraz wartość robót, określone przez Wykonawcę, zostaną
ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Wyznaczone
w kosztorysie wartości mogą być zmienione :
- w przypadku cen i stawek

jednostkowych – tylko w razie ziszczenia się

przesłanki z art. 629 KC;
- w przypadku zestawienia planowanych prac – po spełnieniu przesłanej

z art. 630 KC.
7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawca odbywać się będzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego, sporządzonego po dokonaniu obmiaru robót,
opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie
przedmiarów robót.
9. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.
U. z 2019 poz. 178) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej
cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
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podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług oraz podatkiem akcyzowym.
10. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
12. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
13. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą
wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
14. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Spółdzielczy
w

Halinowie,

nr

07

8019

0000

2001

0200

9959

0004

z

dopiskiem

„Wadium – ZP.271.4.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2) – 4) ustawy
Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o
których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.

3) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania
ofertą jest dzień składania ofert);
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4) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Halinów
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.05.2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30.04.2021 r. do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Miniportalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r. o godzinie 12:00
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej

działalności

gospodarczej

albo

miejscach

zamieszkania

wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1)

Cena (C) – waga kryterium 60%;

2)

Długość udzielonej gwarancji (w miesiącach) – waga kryterium 40 pkt
Cena (C) – waga 60%
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cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Długość udzielonej gwarancji - waga 40 pkt
Gwarancja w ofercie ocenianej
G = ------------------------------------------------ x 40 pkt
Gwarancja najdłuższa
UWAGA:
Wymaganym od każdego wykonawcy najkrótszym możliwym terminem gwarancji
jest 48 miesięcy i w związku z tym, jeśli Wykonawca wpisze w formularzu oferty w
ust.1 pkt 2 liczbę 48, liczbę mniejszą lub nie wpisze wcale, Zamawiający przyjmie do
oceny ofert, a w przypadku najkorzystniejszej oferty wpisze do zawieranej umowy,
długość gwarancji 48 miesięcy.
Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert to
60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy
do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie wpisany w ew.
umowie z Wykonawcą (w przypadku gdy oferta taka zostanie uznana za
najkorzystniejszą).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma największą liczbę
punktów (P) w ramach ww. kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
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P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium - długość gwarancji.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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. 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.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6. Dopuszczalne zmiany umowy określa załącznik nr 5 do SWZ.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej

podanej w ofercie.
2. Zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według

wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach

określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp:
1) w

wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo - kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z

dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Bank Spółdzielczy w Halinowie, nr 07 8019 0000 2001 0200 9959 0004,
z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Modernizacja dróg
gminnych na terenie gminy Halinów””.
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą
uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
8. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę 30%

zabezpieczenia.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie

okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 450

ust. 1 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w
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ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).
11. W

trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
XXII. INFORMACJE

O

TREŚCI

ZAWIERANEJ

UMOWY

ORAZ

MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we IPU stanowiącym
Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym
we IPU, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
XXIII. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną

z

przepisami

ustawy

czynność

Zamawiającego,

podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści
SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień
publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy p.z.p., 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.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Załącznik nr 5 Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik nr 6 Przedmiar robót
Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik nr 9 STWiOR
Załącznik nr 10 Karta gwarancyjna
Załącznik nr 11 Wykaz osób
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Załącznik nr 1

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie

gminy

Halinów”

oferujemy

wykonanie

niniejszego

zamówienia

zgodnie

z wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach
umowy, za kwotę:
............................................................................... zł brutto
słownie złotych: ..............................................................................................................………
………………………………………………………………………………………….. brutto
Cena zawiera podatek 23% VAT, w kwocie .............................................zł.
Długość udzielanej gwarancji ……………. miesiące.
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Halinów”
prowadzonego przez Gminę Halinów
Oświadczamy, że:

1.
1)

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 8 tygodni od dnia zwarcia
umowy.

2)

akceptujemy warunki płatności;

3)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej
dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

4)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
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5)

akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego,

6)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,

7)

podwykonawcom

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia:
a) ……………………………………………………………
8) Nazwy i adresy podwykonawców……………………………..
2.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
• ………………….
• ……………………

Nazwa i adres WYKONAWCY :
......................................................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
e-mail

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

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

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

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń
woli imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), o braku podstaw do wykluczenia

i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.:

„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Halinów” prowadzonym przez

Gminę Halinów oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale VIII ust.2. SWZ

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust.2 i 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 oraz
w art. 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo zamówień
publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

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

….……………………………

(Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Pieczęć Wykonawcy
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Wykaz robót

Lp.

Opis
przedmiotu zamówienia
(z
uwzględnieniem
wykazania
realizacji
określonego zakresu)

Całkowita
wartość brutto

Termin realizacji

w PLN

Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy
Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje
itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _
.............................................................................
Podpis

osób

oświadczeń

uprawnionych
woli

w imieniu

do składania
Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ SPRZĘTU

L.p.

Nazwa narzędzi/urządzeń/ opis
potwierdzający wymagania

Podstawa dysponowania *
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zamawiającego (jeśli były)
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
Zasoby własne /Zasoby oddane do dyspozycji
przez inny podmiot **
*Wykonawca zobowiązany jest podkreślić właściwe albo przekreślić niewłaściwe

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

(podpis)

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
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My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dróg gminnych
na terenie gminy Halinów” prowadzonego przez Gminę Halinów oświadczamy, co
następuje:
− oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020 poz. 1076)*
− oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020 poz. 1076)* co podmioty wymienione
poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

.............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
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My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg gminnych

na terenie gminy Halinów” prowadzonego przez Gminę Halinów oświadczamy
że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie
odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. są aktualne.

………………………………….
Data podpis

Załącznik Nr 11 do SWZ

WYKAZ OSÓB
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LP

Nazwisko i imię

Funkcja
realizacji

w Zakres

i

okres Opis

doświadczenia

posiadanych Podstawa dysponowania

kwalifikacji

zamówienia

zawodowych/

osobami
Rodzaj

uprawnień Nr uprawnień

Oświadczam, że

osoby wskazane w powyższym wykazie

posiadają wymagane uprawniania

budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych
w umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

(podpis)
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