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                                                                                              Garwolin, dnia 25 marca 2022r. 

Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji 
znak sprawy: WO.242.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 
 
 
 

Dotyczy: 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
  

Przedmiotem zamówienia jest:  
 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO 
 
                                                                                                     

                                                                                                                      Zatwierdził 
 
 
 

                                                                                                                                                            Pełnomocnik Zamawiającego 
                                                                                                

                                                                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        Marek Jonczak 
 

GARWOLIN,  MARZEC 2022 r. 

 
 
 
Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
45.23.31.40-2 – Roboty drogowe 
45.22.11.11 -3- Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
 

http://www.pzdgarwolin.pl/
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INFORMACJE OGÓLNE 

 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129  z późn. zm.), na mocy 
pełnomocnictwa z dnia 18 stycznia 2022 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2022 Starosty 
Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań 
zakupowych własnej jednostce organizacyjnej – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Garwolinie 
(Pełnomocnik Zamawiającego), przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach pomocniczych działań zakupowych w ramach realizacji zadania pn.: 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
POWIAT GARWOLIŃSKI 
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 
tel. / fax.: (25) 68 43 010 
NIP: 826-21-89-646 
adres strony internetowej: www.garwolin-starostwo.pl 
adres poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl 
 

PODMIOT PRZYGOTOWUJĄCY I PRZEPROWADZAJĄCY POSTĘPOWANIE: 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie 
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26 
NIP: 826-17-83-330, REGON: 014823759 
tel. / fax.: (25) 682 2215 
adres strony internetowej: www.pzdgarwolin.pl  
adres platformy elektronicznej: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   

 
ROZDZIAŁ I. 

Adres strony internetowej postępowania 
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ II. 
Tryb udzielenie zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 
Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

 

http://www.garwolin-starostwo.pl/
mailto:starostwo@garwolin-starostwo.pl
http://www.pzdgarwolin.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
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Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 
Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, którego ogólna zasada zakłada, że udzielenie zamówienia powinno nastąpić 
w jednym postepowaniu  i być realizowane przez jednego Wykonawcę, ze względu na  jedną płatność, 
po złożeniu wniosku do BGK. Regulamin Programu wyjątkowo dopuszcza podział zamówienia na części, 
jednak ze względu na obawę Wykonawców o wypłatę wynagrodzenia, w przypadku niewykonania 
jednej z części zamówienia przez innego z Wykonawców, bardzo długie oczekiwanie na płatność, w 
przypadku późniejszego zakończenia części zamówienia przez innego Wykonawcę lub w ogóle braku 
Wykonawcy.  
Faktyczne próby podjęcia przez Zamawiającego rozstrzygnięcia zamówienia podzielonego na części 
okazały się nieskuteczne i w konsekwencji doprowadziły do unieważnienia postępowania. 
 

ROZDZIAŁ III. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA 

TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO, w tym: 
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W na terenie Gminy Maciejowice w miejscowościach: 

Pogorzelec, Polik i Maciejowice, 
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W na terenie Gminy Sobolew i Gminy Trojanów  

w miejscowościach: Sokół i Wola Korycka Dolna, 
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W na terenie Gminy Trojanów w miejscowości 

Mroków, 
4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W na terenie Gminy Pilawa w miejscowości Puznówka, 
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - 

Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów), 
6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317W Parysów - Gózd - Borowie - ul. Borowska w m. 

Parysów (Gmina Parysów), 
7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235W Redzyńskie - Laliny na terenie Gminy Borowie  

w miejscowości Laliny, 
8) Przebudowa mostu JNI 1001837 na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi - 

Kalinów - Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk w km 9+605 z dojazdami. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej 
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, a także nie dopuszcza złożenia oferty w postaci 
katalogów elektronicznych ani załączenia do oferty katalogów elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 
214 ust. 1 p. 7 ustawy. 

5. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) 
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, iż jeżeli w niniejszej SWZ zostały wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy które charakteryzują 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, domniemywa się że towarzyszą 
im wyrazy „lub równoważne” w zakresie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy, 
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Zamawiający stosował będzie kryteria równoważności określone w dokumentacji zamówienia, w 
szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod 
warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 
środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.), 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: do obsługi maszyn i innego 
sprzętu używanego przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przy 
wykonywaniu robót drogowych. 

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w miejscu, 
gdzie będą wykonywane roboty budowlane, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i 
warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz miał możliwość uzyskania informacji, 
które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót budowlanych. Wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
ROZDZIAŁ IV. 

Termin wykonania zamówienia  
 

Zamówienie zostanie zrealizowane w II etapach w terminie:  

1) I Etap – 200 dni od dnia zawarcia umowy, 
2) II Etap– 500 dni od dnia zawarcia umowy. 

 
ROZDZIAŁ V. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści umowy o zamówienie publiczne określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.  
 

ROZDZIAŁ VI. 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

 
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   
1.  Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.  

2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
wczytania do Platformy. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: 
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

subdomenie; https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.  lub ttps://oneplace.marketplanet.pl, 
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 

strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując 
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza 
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
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złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia 
procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu 
podanym w ww. potwierdzeniu.  

4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę 
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem 
zakładki „Korespondencja”. 

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany 
załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor 

Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub 
ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

4) włączona obsługa JavaScript; 
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, 
tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 
7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 

7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w sekcji „Dokumenty 
zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich dokumentów następuje po 
kliknięciu polecenia „Pobierz”.  

8. Ofertę wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji 
korzystania z Platformy. 

9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. 

 
ROZDZIAŁ VII. 

Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami 
 
Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami: 

1) p. Wanda Nowicka – adres email: wnowicka@pzdgarwolin.pl, 
2) p. Kamil Baran – adres email: kbaran@pzdgarwolin.pl, 
3) p. Krzysztof Świętochowski – adres email: kswietochowski@pzdgarwolin.pl.  

 
ROZDZIAŁ VIII. 

Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, do dnia 10.05.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres wskazany 
przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 30 dni. 

mailto:wnowicka@pzdgarwolin.pl
mailto:kbaran@pzdgarwolin.pl
mailto:kswietochowski@pzdgarwolin.pl
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 
ROZDZIAŁ IX. 

Wadium 
 

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia i 
utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości: 
– 337 424,32 PLN (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 
32/100), 

2. 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. 293).  

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływy terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostanie odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.  
Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacać na przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: w PKO BP Oddział 1 w Siedlcach nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230. 
Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak sprawy: WO.242.6.2022 na: 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. 
W przypadku wadium wnoszonego w formie określonej w ust. 2 pkt 2-4, jako Beneficjenta wadium 
należy wskazać: 

Powiat Garwoliński 
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26,  
NIP 826-218-96-46 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi 
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego.  
Wadium wniesione w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi mieć taką samą płynność jak 
wadium wniesione w pieniądzu, tj. dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej 
formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium, powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie wadium 
wniesionego w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, będą rozstrzygane zgodnie z prawem 
polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie 
pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium, a w 
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pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 
elektronicznej. 

6. Zamawiający zwraca, wadium niezwłocznie nie później jednak niż w 7 dni od upływu terminu 
związania ofertą, lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

7. Zamawiający niezwłocznie nie później jednak niż w 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, lub którego oferta 
została odrzucona, lub po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, lub po unieważnieniu postępowania, w przypadku 
gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w dziale IX. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust.  pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta 
lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli zmaterializują się przesłanki określone w 
określone w art. 98 ust. 6 ustawy, tj.:  

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, 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 (jeśli 

zamawiający żądał jego wniesienia);  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
 

ROZDZIAŁ X. 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i musi zostać opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2. Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób: 

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

• wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

• dodanie w zakładce „Oferty” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej 
SWZ. 

Czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie 
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

tajemnice przedsiębiorstwa lub „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913). 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem informacji stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykazać spełnianie przesłanej określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa bez wskazania uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego 
jako nieskuteczne ze względu na zaniechanie podjęcia przez Wykonawcę niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności informacji objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

4) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.  
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona 

poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”. 
6) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
7) Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając 

polecenie „Usuń". 
8) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 

zakładce „Oferty” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj 
ofertę”. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

4. Do oferty należy załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

5. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszej SWZ.  

6. Do oferty należy załączyć: 
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (oświadczenie składa wykonawca zaś w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej SWZ, 

3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeśli dotyczy (wzór 
przedmiotowego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),  

4) odpisu lub informacji 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, (dokument składa wykonawca zaś w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe dokument składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), 

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium,  
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik, 
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
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7. Oferta, oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
składane są oryginale w formie elektronicznej.  

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty a także pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy) muszą być 
złożone w oryginale w takiej samej formie, w jakiej składana jest oferta, tj. w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do postanowień art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1192, z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez umocowanego.  

9. Jeśli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym przez siebie terminie.  

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 
złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XI. 

Sposób oraz termin składania ofert 
 

1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.   
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert,  

do dnia 11.04.2022 r., do godz. 08:30. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę. 
4. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać złożonej oferty.  
 

ROZDZIAŁ XII. 
Termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl.  w dniu 11.04.2022 r., o godz. 08:45 w siedzibie Zamawiającego 
w Garwolinie przy ul. Mazowieckiej 26. 
1. Otwarcie ofert jest niejawne. 
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia 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. 
4. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
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5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

ROZDZIAŁ XIII. 
Podstawy wykluczenia 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy PZP, Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.), 
zwanym dalej „Kodeksem karnym”, 

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 - 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2020r. poz. 1133) oraz z 2021 r. poz. 2054) 
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycyny 
(Dz.U. z 2021 poz. 523,1292,1559 i 2054), 

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego 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 2012r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745 t.j. ), 

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 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczaniem 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; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 

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

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ XIV. 
Warunki udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym, 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże: 
 

A. Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu garwolińskiego. 
 

i.    że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanych co najmniej dwóch robót drogowych, 
obejmujących swoim zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę/remont drogi (w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.), w zakres których 
wchodziło wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie chodnika oraz 
poboczy z kruszywa o wartości nie mniejszej niż 2 000 000zł brutto każda oraz co najmniej jednej 
roboty mostowej, obejmującej swoim zakresem budowę/rozbudowę/przebudowę/odbudowę  
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.), 
obiektu mostowego lub przepustu o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z blach falistych) -  
o wartości nie mniejszej niż  300 000zł brutto, 

 
ii.     że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku: 

a) kierownika budowy branży drogowej, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności 
drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętych zamówieniem, której parametry 
określa dokumentacja techniczna. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się 
uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od 
odpowiedzialności cywilnej. 
b) kierownika robót branży mostowej, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności  
mostowej, uprawniające do kierowania budową mostu objętych zamówieniem, której parametry 
określa dokumentacja techniczna. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się 
uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od 
odpowiedzialności cywilnej. 
Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 t.j.) lub drogi będące ich odpowiednikami 
w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów 
międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 
posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994r. art. 12 ust. 1 ppkt 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie 
przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast 
w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika 
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Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki 
określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 t.j.).  
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi 
przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia 
budowlane przed właściwą Izbą. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie 
odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu 
samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, 
które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia; 
 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 
art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy. 
 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.  

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
 

ROZDZIAŁ XV. 
Podmiotowe środki dowodowe 

 
1. Wykonawca wraz z ofertą, złoży oświadczenia:  

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
2) o braku podstaw wykluczenia 
- we wskazanym przez siebie zakresie.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 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. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 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. 

5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. 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 
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potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  

Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 5 do SWZ. Zobowiązanie 
należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej. 

7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 

1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A i, SWZ,  
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik 
nr 8 do SWZ), 

2) wykazu osób, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A ii, SWZ, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego składanego na 
potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 
7 do SWZ). 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
(załącznik nr 6 do SWZ). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie ww. dokumentów lub 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki 
dowodowe na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 
ROZDZIAŁ XVI. 

Sposób obliczania ceny 
 

1. W formularzu ofertowym, (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca poda cenę brutto 
oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena oferty stanowi 
wynagrodzenie ryczałtowe i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne 
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ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2021r. poz. 685 t.j.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet 
wykonania zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XVII. 

Kryteria oceny ofert 
 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej 

punktów. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

i ich wagami: 

 

Kryterium oceny ofert Liczba punktów 

Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium 
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. 
 
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali 
odpowiednio mniej wg wzoru: 
    najniższa łączna cena brutto zamówienia 
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej 
        łączna cena brutto oferty ocenianej 

 

max. 60 

Kryterium gwarancja (G) – w ramach niniejszego kryterium 
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40, w 
następujący sposób: 
 

.40
minmax

min
pkt

GG

GGo


−

−  = liczba punktów oferty ocenianej  

 
gdzie:   
Gmax – gwarancja maksymalna (60 miesięcy) 
Gmin – gwarancja minimalna (36 miesięcy) 
Go – gwarancja oferty ocenianej (w pełnych miesiącach) 
 
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego robót będzie skutkować odrzuceniem oferty na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z 
warunkami zamówienia. 

max. 40 
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Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy od daty 
odbioru końcowego robót, będzie skutkować przyznaniem liczby 
punktów takiej jak dla 60-cio miesięcznego okresu gwarancji, tj. 40 pkt. 

 
 

ROZDZIAŁ XVIII.  
Wybór najkorzystniejszej oferty 

 
1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta 

z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w rozdziale XVII SWZ. 
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. 
3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zakwestionuje 
poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci jego na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 11 ustawy. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, 
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą 
ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie 
można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez siebie terminie 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
ROZDZIAŁ XIX.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie. 

2. 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 (Dz. U. z 
2020 r., poz. 299 t.j.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 
ust. 2 ustawy. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 
zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP Oddział 
1 w Siedlcach nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230. 
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4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od 
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, 
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy 

wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.   
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.   
6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, o 

której mowa w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zabezpieczenia 
płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i 
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 
ROZDZIAŁ XX.  

Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 

 
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej 
niż po upływie terminu określonego w art. 515 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także nie wcześniej niż z chwilą 
wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich 
uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu 
zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą 
uczestniczyły w realizacji zamówienia.  

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności 
wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

5. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy składa kosztorys ofertowy. 
6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 

do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować 
Wykonawcę przy podpisaniu umowy.  

7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 
załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

 
ROZDZIAŁ XXI. 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

 
1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
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nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
 

ROZDZIAŁ XXII. 
Możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne 

 
1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 455 ustawy. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 

z ustawą PZP.  

3. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się 
w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 
terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne 
osoby - nie związane z realizacją inwestycji)- opisane w pkt 52.1 warunków umowy; 

b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków 
atmosferycznych typowych dla pory roku) tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, 
nawałnicami- opisane w pkt 14.3 warunków umowy; 

c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, 

d) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych niż 
przyjęto w dokumentacji (kategorie gruntu, skał, kurzawka), 

e) wystąpienia wykopalisk archeologicznych- opisane w pkt 24.1 warunków umowy; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie 
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

g) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą 
umową 

h) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin 
zakończenia inwestycji- opisane w pkt 11.1. warunków umowy- dotyczy tylko zwłoki w 
dostarczeniu dokumentacji; 

i)  okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w 
realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy- opisane w pkt 33.1. warunków umowy. 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w tym: 
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1. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie  
powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie  
z  obowiązującymi przepisami. 
3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po upływie  
trwania umowy, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do 
Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie 
wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania 
przedmiotu umowy. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma 
wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana może nastąpić nie wcześniej niż od dnia złożenia 
wniosku. 
4. W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa  
w ust. 3, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią 
do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć  
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 
5. Niezależnie od ust. 1-4, na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość 
wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny 
materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie. 
6. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 5, względem ceny lub kosztów 
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o co 
najmniej 10 %, Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w części przypadającej na roboty dotychczas nie 
wykonane. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż 
rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość 
wynagrodzenia. 
7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, ustalana będzie na podstawie poziomu cen 
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony porównają ceny zawarte w biuletynie 
SEKOCENBUD obowiązujące w kwartale, w którym była składana oferta, z cenami zawartymi w 
SEKOCENBUD na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 6. Strony będą 
brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny minimalna- roboty budowlane- 
inwestycyjne- region mazowiecki. Do porównania będą brane tylko i wyłączenie ceny materiałów 
lub kosztów, które Strona wskaże we wniosku, o którym mowa w ust. 6. Wzrost wynagrodzenia 
może być dokonany o różnicę wynikająca z wyżej określonego porównania cen zwartych w 
SEKKOCENBUDZIE. 
8. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 
wniosku, o którym mowa w ust. 6, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
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6 nie częściej niż raz na 8 miesięcy, a pierwszy wniosek może być złożony nie wcześniej niż po 
upływie 8 miesięcy realizacji umowy.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5-8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, 
w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust.1 umowy. 
10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust.  
5-9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
11. Wykonawca, w sytuacji o której mowa ust. 10, zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku 
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy 
potwierdzające terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia. 
 

3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o 
okres trwania tych okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 
Zmiana terminu realizacji następuje (odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach) o 
okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu 
wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 

 
ROZDZIAŁ XXIII. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający 
informuje, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Garwoliński  ul. Mazowiecka 26,  

08-400 Garwolin - Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, mający siedzibę w Garwolinie, przy  
ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin; 

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować poprzez 
adres e-mail pzd@garwolin.fm, telefonicznie pod numerem +48 25 684 25 21 lub pisemnie na adres 
siedziby administratora; 

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 prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: WO.242.6.2022: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, 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;; 
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7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy; 

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym, że 

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; 

c. 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, z tym, 
że 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; 

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 

10. 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.  
 

ROZDZIAŁ XXV. 
Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia 

 
Przywołane w treści SWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.:  

1) załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia; 
2) załącznik nr 2 – formularz oferty; 
3) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
4) załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
5) załącznik nr 5 – zobowiązanie podmiotu; 
6) załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 

ustawy; 
7) załącznik nr 7 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 
8) załącznik nr 8 – wykaz wykonanych robót budowlanych.  
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WO.242.6.2022        Załącznik nr 1 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 
 
 

Projektowane postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia 
zostały załączone do dokumentacji  

zamówienia w osobnym pliku 
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WO.242.6.2022        Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.6.2022 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO, 
 
składam/składamy niniejszą ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 
zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia w kwocie: 
 
KRYTERIUM I: CENA: 
 
Łączna cena netto wykonania zamówienia:  ………………………. zł 
Podatek VAT 23%:     ……………………… zł 
Łączna cena brutto wykonania zamówienia:  ……………………….zł 
Słownie cena brutto: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł 
 
Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1  ma charakter informacyjny i pomocniczy.  
Kosztorys ofertowy składa wyłącznie wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy. 
 
KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI: 
 
Wykonawca proponuje następujący okres gwarancji:    ………………. miesięcy 
 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 
miesięcy od daty odbioru końcowego robót będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  
art. 226 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, będzie 
skutkować przyznaniem liczby punktów takiej jak dla 60-cio miesięcznego okresu gwarancji, tj. 40 pkt.  

 
 
 
 
 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU 
GARWOLIŃSKIEGO, w tym:  
 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W na terenie Gminy Maciejowice w miejscowościach: 
Pogorzelec, Polik i Maciejowice, 

Cena brutto: ……………………………zł  
 

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W na terenie Gminy Sobolew i Gminy Trojanów w 
miejscowościach: Sokół i Wola Korycka Dolna, 

Cena brutto: …………………………zł  
 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W na terenie Gminy Trojanów w miejscowości 
Mroków, 

Cena brutto: ………………………….zł 
 

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W na terenie Gminy Pilawa w miejscowości 
Puznówka, 

Cena brutto: ………………………… zł 
 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny – 
Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów), 

Cena brutto: …………………………. zł 
  

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317W Parysów - Gózd - Borowie - ul. Borowska w m. 
Parysów (Gmina Parysów), 

Cena brutto: …………………………. zł 
  

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235W Redzyńskie - Laliny na terenie Gminy Borowie w 
miejscowości Laliny, 

Cena brutto: …………………………. zł 
 

8) Przebudowa mostu JNI 1001837 na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi - 
Kalinów - Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk w km 9+605 z dojazdami. 

Cena brutto: ………………………… zł 
 
 
 
OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.6.2022. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia  

nr WO.242.6.2022, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie 
wnoszę/my do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty 
zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 
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7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców1: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień 

art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy 

do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 
4) ............................................................................................ 
5) ............................................................................................ 
6) ............................................................................................ 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału 
podwykonawców  
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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WO.242.6.2022  Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 
 

Kosztorys ofertowy  
został załączony do dokumentacji  

zamówienia w osobnym pliku 
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WO.242.6.2022        Załącznik nr 3 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

…………........................................................................................................................................................ 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

…………........................................................................................................................................................ 

…………........................................................................................................................................................

…………........................................................................................................................................................ 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na przedmiot 
zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU 
GARWOLIŃSKIEGO, 
 
oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY4: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 
1129, z późn. zm.). 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm.). 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w 
art5. ……… ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z 
późn. zm.). Jednoczenie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4 Skreślić oświadczenie niemające zastosowania. W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
5 Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 

ustawy  

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU TRZECIEGO (jeśli dotyczy)6: 

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 
1129, z późn. zm.). 
 
 
Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania określone w 
art7. ……… ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z 
późn. zm.). Jednoczenie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
6 Skreślić oświadczenie niemające zastosowania. W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że podmiot trzeci  nie podlega 

wykluczeniu. 
7 Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 

ustawy  
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WO.242.6.2022        Załącznik nr 4 do SWZ 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  

…………........................................................................................................................................................ 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

…………........................................................................................................................................................ 

…………........................................................................................................................................................

…………........................................................................................................................................................ 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na przedmiot 
zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU 
GARWOLIŃSKIEGO , 
 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.  

 

  

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy):  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………..………………………………….………………....................……………………………………………………………… 
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................, 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO (jeśli dotyczy):  

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

 

Będąc uprawnionym do reprezentacji ………………………….. (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby), 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 
XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia.  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………..………………………………….………………....................……………………………………………………………… 
…..................................................…..................................................…..................................................…..
................................................…..................................................…..................................................….......
................…..................................................…..................................................…......................................, 
 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
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WO.242.6.2022        Załącznik nr 5 do SWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia 
(przykładowe) 

 

 
Ja niżej podpisany / my niżej podpisani: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych doi reprezentacji podmiotu) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 
 
zobowiązuję się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie) 
 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia na  przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY 
DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU GARWOLIŃSKIEGO, 
 
 
Oświadczam, że: 

1. udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. sposób wykorzystania przez ww. Wykonawcę udostępnionych zasobów przy wykonaniu 
zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. okres mojego udziały przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
W ZAKRESIE art. 108 ust. 1 pkt 5 USTAWY 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Garwolinie w trybie podstawowym  bez przeprowadzania negocjacji na przedmiot 
zamówienia: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO-MOSTOWEJ NA TERENIE POWIATU 
GARWOLIŃSKIEGO, 
  
 oświadczam, że* 

1. nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, t.j.), z Wykonawcami, którzy 
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2. przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, t.j.), z niżej wymienionymi 
Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia**: 

 

L.p. nazwa, adres firmy 

1.  

2.  

 
 
* skreślić odpowiednio pkt 1 lub pkt 2.  W przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z 
wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu 
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 (pieczęć Wykonawcy) 
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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

Imię i 
nazwisko 

Informacje na temat kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

 

Podstawa 
dysponowania 
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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

L.p. 
Nazwa podmiotu na rzecz 

którego robota była realizowana 

Nazwa zadania oraz wartość 
brutto zamówienia 

wykonanego przez Wykonawcę 

Charakterystyka zadania (informacje 
potwierdzające spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu)  

Termin realizacji (data i miejsce) 
wykonania robót 

początek zakończenie 
1 2 3 4 5 6 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

     

 

Uwaga! Opis wykonanych robót musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 SWZ. 
 
Do powyższego wykazu załączam/załączamy dowody potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa wyżej, zostały wykonane należycie lub są 
wykonywane należycie. 
 

1)  ..................................................................................................... 

2)  ..................................................................................................... 

 

 

 



 

 

 

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



 


