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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Gmina Krzepice
Adres: ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
Numer telefonu: 34 399 91 64
Adres poczty elektronicznej: przetargi@krzepice.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.krzepice.pl
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści

specyfikacji

warunków

zamówienia

(SWZ)

oraz

inne

dokumenty

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
www.bip.krzepice.pl
3. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: ITR.271.014.2022

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie

prowadzone

jest

w

trybie

podstawowym

bez

negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej
„PZP”, oraz aktów wykonawczych do PZP, o wartości zamówienia mniejszej niż
progi unijne.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33
PZP.
4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów
unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dróg
i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe
i usługowe w gminie Krzepice” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja ma przyznaną wstępną promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego
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Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.
Zakres zamówienia obejmuje:
− sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla każdej
z branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień
i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;
− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
− obsługę geodezyjną;
− obsługę geologiczno-inżynierską;
− opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej
organizacji ruchu;
− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów
związanych z oddaniem zadania do użytkowania;
− opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy itp.;
− nadzór autorski projektanta;
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
− projektową dokumentację powykonawczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ – Program
Funkcjonalno-Użytkowy. Załącznik Nr 2 do SWZ zawiera ogólny opis przedmiotu
zamówienia.
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni dróg i autostrad
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5

-

Roboty

budowlane

w

zakresie

budowy

rurociągów,

ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45244000-9 - Wodne roboty budowlane
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
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71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

2. Rozwiązania równoważne:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy
(dalej: PFU), który stanowi załącznik do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępny
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez
konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej
części

przedmiotu

zamówienia

o

równoważnych

parametrach

technicznych,

eksploatacyjnych i użytkowych.
2) W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
i

ust.

3

PZP,

Zamawiający

dopuszcza

oferowanie

materiałów

lub

rozwiązań

równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w dokumentacji.
3) Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP, w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia
odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP,
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane,
dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu
zamówienia

się

odnosi,

pod

warunkiem

że

Wykonawca

udowodni

w

ofercie,

w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 104-107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku wymagania przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatów wydanych
przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
5) Zamawiający akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani
dostępu do certyfikatów, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile
ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem,
że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,
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dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.

3.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę

na

podstawie

stosunku

pracy

osób

wykonujących

następujące

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):
osoby wykonujące prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem
robót pod kierownictwem kierownika budowy lub robót.
*art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych złożył
Zamawiającemu wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia, którzy będą
wykonywać czynności, o których mowa w pkt 1 (wykaz ten będzie stanowił załącznik
do umowy) wraz ze zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie
realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.), zgodnie
z oświadczeniem złożonym w ofercie.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę
lub

Podwykonawcę

wymogu

zatrudnienia

na

podstawie

stosunku

pracy

osób

wykonujących czynności wskazane w pkt 1.
W

celu

weryfikacji

spełniania

tych

wymagań

w szczególności do żądania:


oświadczenia zatrudnionego pracownika,
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Zamawiający

uprawniony

jest



oświadczenia

Wykonawcy

lub

Podwykonawcy

o

zatrudnieniu

pracownika

na podstawie umowy o pracę,


poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,



innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony
zgodnie

z

przepisami

przedstawienia

jednego

PZP
z

Podwykonawca

powyższych

lub

dalszy

dokumentów

Podwykonawca.

osoby,

które

muszą

Bez
być

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
4) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 1. Sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w projekcie umowy stanowiącym
załącznik Nr 1 do SWZ.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

IV. INNE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający

odstąpił

od

podziału

zamówienia

na

części

ze

względów

technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, tj. z uwagi na obawę, iż podział
przełożyłby się na nadmierne trudności techniczne oraz nadmierne koszty
wykonania zamówienia, a także potrzebę skoordynowania wielu działań różnych
Wykonawców realizujących poszczególne części

zamówienia, co

mogłoby

poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i uniemożliwić zgodne
z zasadami programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
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Strategicznych rozliczenie inwestycji. Wskazane powody Zamawiający ustalił
po

uwzględnieniu

całokształtu

okoliczności

związanych

z

przedmiotem

zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 PZP.
4. Zamawiający

nie

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą
w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach
obcych.
7. Zamawiający

nie

przewiduje

zwrotu

kosztów

udziału

w

postępowaniu

(z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 PZP). Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
9. Zamawiający

nie

dopuszcza

złożenia

oferty

w

postaci

katalogów

elektronicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
11. Zamawiający nie przewiduje* żądania przedmiotowych środków dowodowych
w postępowaniu.
*z wyjątkiem postanowień Rozdziału III pkt 2 SWZ dotyczących rozwiązań
równoważnych.
12. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.

Zamawiający

nie

nakłada

obowiązku

osobistego

wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
1)

Zamawiający

żąda

wskazania

przez

Wykonawcę

w

ofercie

części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz
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podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca podał, jeżeli są już znane, nazwy lub imiona i nazwiska oraz
dane

kontaktowe

Podwykonawców

i

osób

do

kontaktu

z

nimi,

zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub
usług.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż

Podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5) Wymagania dotyczące umowy z Podwykonawcą:
a) nie może być zawarta na kwotę wyższą niż kwota danego elementu
w ofercie Wykonawcy,
b) powinna zawierać następujące postanowienia:
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie

może

być

Podwykonawcy
potwierdzających

dłuższy
lub

niż

30

dalszemu

wykonanie

dni

od

dnia

Podwykonawcy
zleconej

doręczenia

Wykonawcy,

faktury

lub

rachunku,

Podwykonawcy

lub

dalszemu

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
- dotyczące warunków rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku
rozwiązania umowy z Zamawiającym,
c) nie może zawierać postanowień:
- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób
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dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
-

uzależniających

Wykonawcę,

od

zwrot
zwrotu

Podwykonawcy

kwot

zabezpieczenia

zabezpieczenia

wykonania

umowy

przez
przez

Zamawiającego Wykonawcy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia
umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień
zakończenia etapu drugiego.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się do 36 miesięcy od dnia podpisania
umowy, w tym:
1) wykonanie etapu I - do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:
a) wykonanie projektu koncepcyjnego – do 30 dni od dnia podpisania umowy,
b) wykonanie dokumentacji projektowej - do 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy;
c) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych wymaganych
przepisami

uzgodnień,

opinii,

ekspertyz,

pozwoleń,

zgód,

zgłoszeń

i

decyzji

administracyjnych na wykonanie robót budowlanych - do 15 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
d) wykonanie pierwszej części robót budowlanych - do 21 miesięcy od dnia
podpisania umowy;
2) wykonanie etapu II, tj. wykonanie drugiej części robót budowlanych o wartości min.
50% kwoty otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowy
Fundusz

Polski

Ład

–

Program

Inwestycji

Strategicznych:

w

terminie

do 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) wykonanie etapu III, tj. wykonanie trzeciej, tj. ostatniej części robót budowlanych,
sporządzenie

dokumentacji

powykonawczej

i

odbiorowej,

w

tym

sporządzenie

kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz pełnienie nadzoru
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autorskiego: w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym
za termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego.

VI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU
KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ
SIĘ
Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. Informacje ogólne
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja
w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

https://epuap.gov.pl/wps/portal

ePUAPu,

/umkrzepice/skrytka

dostępnego
oraz

poczty

pod

adresem:

elektronicznej:

przetargi@krzepice.pl.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych

przy

ich

użyciu

opisane

zostały

w

Regulaminie

korzystania

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,

akceptuje

warunki

korzystania

z

miniPortalu

określone

w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać
postanowień tego regulaminu.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy:

„Formularz

złożenia,

zmiany,

wycofania

oferty

lub

wniosku”

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
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oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest
dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Zał. Nr 11
do SWZ.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza:

„Formularz

udostępnionego

przez

do

komunikacji”

miniPortal.

We

dostępnego

wszelkiej

na

ePUAP

korespondencji

oraz

związanej

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym sprawy: ITR.271.014.2022.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: przetargi@krzepice.pl.
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany
w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten
adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas
trwania

postępowania.

Domniemywa

się,

że

dokumenty,

oświadczenia

i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do

komunikacji”

jako

załączniki.

Zamawiający

dopuszcza

również

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej,
na

wskazany

w

elektronicznych

ppkt

2

musi

adres
być

e-mail.
zgody

Sposób
z

sporządzenia

dokumentów

wymaganiami

określonymi

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów
w

elektronicznych

postępowaniu

o

oraz

udzielenie

środków

zamówienia

komunikacji
publicznego

elektronicznej
lub

konkursie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz

innych

dokumentów

lub

oświadczeń,
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jakich

może

żądać

zamawiający

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
3. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ
1)

Wykonawca

może

zwrócić

się

do

Zamawiającego

za

pośrednictwem

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem

terminu

składania

ofert

(udostępniając

je

na

stronie

internetowej

prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania), pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert.
2) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu
składania ofert.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
4)

Treść

zapytań

wraz

z

wyjaśnieniami

Zamawiający

udostępnia

na

stronie

internetowej www.bip.krzepice.pl bez ujawniania źródła zapytania.
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl.
7) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o

zamówieniu,

Zamawiający

zamieszcza

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 PZP.
8) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub
wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
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VII. WSKAZANIE
Z WYKONAWCAMI

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

KOMUNIKOWANIA

SIĘ

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
- Waldemar Majchrzak - sprawy merytoryczne (przedmiot zamówienia),
tel. 34 399 91 64, e-mail: przetargi@krzepice.pl;
- Dawid Jagieła - sprawy proceduralne (zamówienia publiczne),
tel. 34 399 91 64, e-mail: przetargi@krzepice.pl.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie
są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także
ofert.

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków
określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia
następujące

minimalne

warunki

dotyczące

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy lub osób
skierowanych

przez

Wykonawcę

do
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realizacji

zamówienia,

umożliwiające

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) doświadczenie zawodowe
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał:
- co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem była budowa lub
przebudowa drogi o długości co najmniej 800 m,
oraz
- co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem była budowa lub
przebudowa kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 800 m,
oraz
- co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem była budowa lub
przebudowa oświetlenia drogowego o długości co najmniej 800 m.
UWAGA:
Wykonawca może spełnić ww. warunek poprzez wykazanie wykonania
1 zadania lub kilku zadań, pod warunkiem, iż zawierają one wszystkie
elementy ww. zadań.
b) potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) kadra techniczna
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,
że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania
w specjalności drogowej, która posiada min. 3 letnie doświadczenie
w projektowaniu;
- min. 1 osobą - Kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia
budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
która posiada min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy.
*Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
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poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 tejże ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 220).
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu.
3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych

lub

udostępniających

sytuacji
zasoby,

finansowej

niezależnie

lub

od

ekonomicznej

charakteru

podmiotów

prawnego

łączących

go z nimi stosunków prawnych.
2)

W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3)

Wykonawca,

udostępniających

który

polega

zasoby,

na

składa

zdolnościach

wraz

z

ofertą,

lub

sytuacji

zobowiązanie

podmiotów
podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia (Zał. Nr 5 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując
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zamówienie,

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami

tych

podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek
łączący

Wykonawcę

z

podmiotami

udostępniającymi

zasoby

gwarantuje

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia,

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4)

Zamawiający

oceni,

czy

udostępniane

Wykonawcy

przez

podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez

Wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale
VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub
finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu

podstawy

wykluczenia,

Zamawiający

żąda,

aby

Wykonawca

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
6) 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.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty
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wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego
zasoby

powołuje

się

Wykonawca

w

celu

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty
wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego
zasoby

powołuje

się

Wykonawca

w

celu

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, tj.:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 PZP.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w art. 110 ust. 2 PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez

Wykonawcę

czynności

nie

są

wystarczające

do

wykazania

jego

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu

agresji

na

Ukrainę

oraz

służących

ochronie

bezpieczeństwa

narodowego
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty
wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego
zasoby

powołuje

się

Wykonawca

w

celu

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
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(Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający

wezwie

Wykonawcę,

którego

oferta

została

najwyżej

oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ, Zamawiający żąda
od Wykonawcy:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –
według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w

szczególności

odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

kontrolę

jakości

lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według proponowanego
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.
2) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
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z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności
do

tej

samej

grupy

kapitałowej

wraz

z

dokumentami

lub

informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania (Załącznik Nr 8 do SWZ), o których mowa w Rozdziale IX pkt 1
SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ppkt 2 (tj. na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega
na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe,
wymienione w ppkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu
do każdego z tych podmiotów.
4.

Zamawiający

nie

wezwie

Wykonawcy

do

złożenia

podmiotowych

środków

dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane
umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
6.

Jeżeli

zachodzą

uzasadnione

podstawy

do

uznania,

że

złożone

uprzednio

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym
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czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. Podmioty zagraniczne
Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b)
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w

części

dokumentem

zawierającym

odpowiednio

oświadczenie

Wykonawcy,

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

oświadczeniu

pod

przysięgą,

złożone

przed

organem

sądowym

lub

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia
zawarte w pkt 7 stosuje się odpowiednio.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.

Zamawiający

wymaga

od

Wykonawców

wniesienia

wadium

w

wysokości

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 02.09.2022 r. godz.
10:00

i

utrzymuje

nieprzerwanie

do

dnia

upływu

terminu

związania

ofertą,

z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Krzepicach
nr rachunku: 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002
z adnotacją: „Wadium - Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice”.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione
skutecznie

jedynie

w

przypadku

wpływu

pieniędzy

na

rachunek

bankowy

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium
w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w pkt 3 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne
i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta

(poręczyciela)

do

zapłaty

Zamawiającemu

pełnej

kwoty

wadium

w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany
termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego
konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
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przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert, tj. do dnia 01.10.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający
przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 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 pkt 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 upłynie 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. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny
Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku
wskazania przez Wykonawcę, że

są one dostępne w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.
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dokumentów.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wypełniony załącznik nr 4 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz
każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które Wykonawca
będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wykonawca
musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji
tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki
dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia,

zrealizuje

roboty

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – zgodnie z zał. Nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
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dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie
zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do

oferty

należy

dołączyć

stosowne

pełnomocnictwo,

podpisane

przez

osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6) Dowód wpłaty wadium – zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
W polu „Wpisz nazwę odbiorcy” należy wpisać: Urząd Miejski w Krzepicach.
Po wpisaniu i wybraniu danych Zamawiającego automatycznie wczyta się adres
skrzynki ePUAP Zamawiającego.
2) Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub
w

postaci

elektronicznej,

w

ogólnie

dostępnych

formatach

danych,

w szczególności: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe

zasady

podpisywania

ofert

przedstawia

opinia

Urzędu

Zamówień

Publicznych: „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej” dostępna pod
linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-

podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf
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Ofertę należy złożyć w oryginale.
Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać słowo OFERTA.
W przeciwnym razie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie
nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia
ofert.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

zawierają

informacje

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z

jednoczesnym

zaznaczeniem

polecenia

„Załącznik

stanowiący

tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować.
4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale XIII ppkt

2

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub

podpisem osobistym,

a następnie

zaszyfrować

wraz

z

plikami

stanowiącymi ofertę.
5) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
7) Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści
oferty po upływie terminu składania ofert.
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2022 r., o godz. 10:00.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP.
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XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,
tj. w dniu 02.09.2022 r. godz. 10:30.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego

po

zalogowaniu

w

zakładce

Deszyfrowanie

na

miniPortalu

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Zamawiający,

najpóźniej

przed

otwarciem

ofert,

udostępni

na

stronie

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach

albo

prowadzonej

imionach
działalności

i

nazwiskach
gospodarczej

oraz
albo

siedzibach
miejscach

lub

miejscach

zamieszkania

Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 7 pkt 1 PZP, która
została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 3 do SWZ) w zapisie
liczbowym i słownie, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2.

Wykonawca,

uwzględniając

wszystkie

wymogi,

o

których

mowa

w

SWZ,

zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi
z zamówienia. Przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, Wykonawca jest
zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji (np. warunki lokalne), które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
3. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie
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poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w umowie wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 1 do SWZ.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert:
A. Cena – 60%
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:
Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
(C) = -------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena badanej oferty

(C) – liczba punktów badanej oferty wg kryterium A

B. Okres gwarancji – 40%
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:
X - 60
(Gx) = --------------------- x 100 pkt x 40%
24

(Gx) – liczba punktów badanej oferty wg kryterium B
X – długość okresu gwarancji badanej oferty w miesiącach 60  X  84
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone. Dla ofert z okresem
gwarancji dłuższym niż 84 miesiące X = 84.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się
następującym wzorem:
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Sp = C + Gx
Sp – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę.
Uzyskana

z

wyliczeń

liczba

punktów

zostanie

ostatecznie

ustalona

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

2. Oferta z rażąco niską ceną (art. 224 PZP).
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego

wykonania

umowy

w

wysokości

5%

ceny

całkowitej

podanej

w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo28/34

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy

z

dnia

9

listopada

2000

r.

o

utworzeniu

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Krzepicach:
Bank Spółdzielczy w Krzepicach
nr rachunku: 09 8250 0003 2100 0000 0042 0002
z oznaczeniem: „Budowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym
pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice ”
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
- w oryginale w postaci papierowej albo
- przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych,
w postaci elektronicznej na adres: przetargi@krzepice.pl
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno
wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel, zapłaci na rzecz Zamawiającego
w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia,
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności
sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad
w okresie rękojmi oraz niezależnie od zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione.
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być
zgodna z art. 453 PZP.
6.

Zamawiający

dokona

zwrotu

zabezpieczenia

w następujący sposób:
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należytego

wykonania

umowy

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
będzie do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 1 do SWZ.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;
3) wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4.

W

przypadku

gdy

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.
5.

Przed

informacje

podpisaniem
niezbędne

umowy

wybrany

do wpisania do

Wykonawca

przekaże

treści umowy (np.

Zamawiającemu

imiona i nazwiska

upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).
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XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię
tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę

jego

wniesienia,

jeżeli

informacja

została

przekazana

w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni
od

dnia

zamieszczenia

ogłoszenia

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

lub

zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie –
sądu zamówień publicznych.
8. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX PZP.

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, 42-160
Krzepice, ul. Częstochowska 13, tel. 34 399 91 60, fax 34 399 91 84;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzepice jest Pan Grzegorz
Pietruszka, kontakt: adres e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Budowa
dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje
przemysłowe

i

usługowe

w

gminie

Krzepice,

Nr

ITR.271.014.2022,

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które
będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie:

prawo

do

ograniczenia

przetwarzania

nie

ma

zastosowania

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
1. Zał. Nr 1 - Wzór umowy.
2. Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Zał. Nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY - do wypełnienia przez Wykonawców
i załączenia do oferty.
4. Zał. Nr 4 - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP odpowiednio:
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Wykonawcy; każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty
wspólnej); każdego ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów, na zasoby których
powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu –
do wypełnienia odpowiednio przez: Wykonawców; każdego ze wspólników
konsorcjum

(w

przypadku

składania

oferty

wspólnej);

każdego

ze wspólników spółki cywilnej; podmiotów, na zasoby których powołuje się
Wykonawca

w

celu

spełnienia

warunków

udziału

w

postępowaniu

i załączenia do oferty.
5. Zał. Nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118
ust. 3 PZP – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.
6. Zał. Nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).
7. Zał. Nr 7 - Oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej – do złożenia na wezwanie
Zamawiającego.
8. Zał. Nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Zał. nr 4 do SWZ
w zakresie podstaw wykluczenia – do złożenia na wezwanie Zamawiającego.
9. Zał. Nr 9 - Wykaz wykonanych robót budowlanych – do złożenia na wezwanie
Zamawiającego.
10. Zał. Nr 10 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego - do złożenia na wezwanie Zamawiającego.
11. Zał. Nr 11 - Identyfikator postępowania.
12. Zał. Nr 12 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
13. Zał. Nr 13 – MPZP – Uchwała nr 07.040.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
14.03.2011 r.
14. Zał. Nr 14 – MPZP – Uchwała nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
19.01.2021 r.
15. Zał. Nr 15 – MPZP mapa.
16. Zał. Nr 16 – Zakres inwestycji (schemat).
17. Zał. Nr 17 – Koncepcja układu drogowego.
18. Zał. Nr 18 – Projekt budowlany (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta).
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