Znak postępowania: RI.271.1.4.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane
w trybie podstawowym (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (tj.:Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. )
zadanie pn.:
„Budowa chodników na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
w podziale na części:
1.

Część A – zadania:
Zamienie ul. Kościelna (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu)
Maliszew ul. Wspólna (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie)
Chmielew (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew)
Barcząca ul. Prosta (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej)
Gamratka (zadanie budżetowe pod nazwą: Dokończenie budowy chodnika w Gamratce)

2.

Część B – zadania:
Żuków (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2)
Brzóze ul. Kościelna (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem)
Targówka ul. Kolejowa (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce)
Karolina i Wólka Mińska ul. Koszykowa (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na ul. Koszykowej
w m. Karolina i Wólka Mińska
Budy Barcząckie ul. Długa (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika ul. Długiej w m. Budy Barcząckie)
Nowe Osiny ul. Piękna (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika na ul. Pięknej w Nowych Osinach)
Stare Zakole ul. Wspólna (zadanie budżetowe pod nazwą: Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej
w Starym Zakolu)

zatwierdzam:

Radosław
Legat; UGMM

Elektronicznie podpisany
przez Radosław Legat; UGMM
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+01'00'

25.03.2022r.

Rozdział 1. Zamawiający
 Nazwa Zamawiającego:

Gmina Mińsk Mazowiecki

 REGON:

711582747

 NIP:

8222146576

 Adres:

ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki

 Strona internetowa:

www.bip.minskmazowiecki.pl

 Godziny urzędowania:

poniedziałek

8.00-17.00

wtorek-czwartek

8.00-16.00

piątek

8.00-15.00

 tel./fax.:

(25) 756 25 00 / (25) 756 25 50

 e-mail:

gmina@minskmazowiecki.pl

 znak postępowania:

RI.271.1.4.2022

Rozdział 2. Wskazanie osób upoważnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1. Pani Natalia Kuligowska – sprawy proceduralne
 adres email: przetargi@minskmazowiecki.pl
 tel. 25 756 25 08
2. Pani Aneta Kowalska – sprawy merytoryczne
 tel. 25 756 25 10

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsce, w którym
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym (zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11
września 2019 r. (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej ustawa Pzp, oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych,
o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością
prowadzenia negocjacji.
8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl
9. Dodatkowo zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego
postępowania udostepniane będą na stronie Zamawiającego:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2169,4-budowa-chodnikow-na-terenie-gminyminsk-mazowiecki-czesc-a-i-czesc-b
10. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik nr 10 do SWZ – ID
Postępowania.
Rozdział 4.

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ A - zadania:
a) Zamienie ul. Kościelna
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 156 m w ciągu
ul. Kościelnej w miejscowości Zamienie w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren
przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż
ul. Kościelnej od kościoła w stronę DK 50. Projekt przewiduje budowę chodnika
o szerokości od 1,25 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

b) Maliszew ul. Wspólna
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 149 m w ciągu
ul. Wspólnej w miejscowości Maliszew w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren
przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż
ul. Wspólnej. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,2 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej koloru szarego.
c) Chmielew
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 55 m w miejscowości
Chmielew w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod budowę chodnika
znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż drogi gminnej. Projekt przewiduje budowę
chodnika o szerokości 1,2 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru
szarego.
d) Barcząca ul. Prosta
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 130 m w ciągu ul. Prostej
w miejscowości Barcząca w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod
budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż drogi gminnej nr
220808W. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości 2,0 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej koloru szarego.
e) Gamratka
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 26 m wzdłuż miejscowości
Gamratka w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod budowę chodnika
znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż drogi gminnej nr 220803W. Projekt
przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,25 m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej koloru szarego.

CZĘŚĆ B:
a) Żuków na dz. nr 109/2
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 70 m na dz. nr 109/2
w miejscowości Żuków w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod budowę
chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż drogi gminnej poczynając od końca
istniejącego chodnika. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości od 1,25 m
i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.
b) Brzóze ul. Kościelna
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 175 m w ciągu
ul. Kościelnej w miejscowości Brzóze w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony
pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż ul. Kościelnej na
odcinku od końca istniejącego chodnika do końca zakresu objętego projektem. Projekt
przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,25 m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej koloru szarego.
c) Targówka ul. Kolejowa
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 153 m w ciągu
ul. Kolejowej w miejscowości Targówka w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren
przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż ul.
Kolejowej, częściowo znajduje się na terenie kolejowym. Projekt przewiduje budowę
chodnika o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru
szarego.
d) Karolina i Wólka Mińska ul. Koszykowa
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 106 m w ciągu
ul. Koszykowej w miejscowościach Karolina i Wólka Mińska w gm. Mińsk
Mazowiecki. Teren przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie
zabudowy wzdłuż ul. Koszykowej. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości
1,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

e) Budy Barcząckie ul. Długa
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 210 m w ciągu
ul. Długiej w miejscowości Budy Barcząckie w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren
przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż ul.
Długiej. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości 1,2 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.
f) Nowe Osiny ul. Piękna
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 40 m w ciągu ul. Pięknej
w miejscowości Nowe Osiny w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod
budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż ul. Pięknej. Projekt
przewiduje budowę chodnika o szerokości 2 m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
g) Stare Zakole ul. Wspólna
- Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika o długości 35 m w ciągu
ul. Wspólnej w miejscowości Stare Zakole w gm. Mińsk Mazowiecki. Teren
przeznaczony pod budowę chodnika znajduje się w terenie zabudowy wzdłuż ul.
Wspólnej. Projekt przewiduje budowę chodnika o szerokości 2,0 m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.
1. Główny kod CPV: 45233222 - 1 – Roboty budowlane w zakresie układania
chodników i asfaltowania
Kod dodatkowy CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
2. Powyższy zakres będzie podlegał osobnemu rozliczaniu (faktury częściowe
w podziale na poszczególne zadania).
3. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp w zakresie do 50% wartości zamówienia na
warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego. (dotyczy części A
i B)
4. Wymagania

w

zakresie

zatrudnienia

na

podstawie

stosunku

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp (dotyczy części A i B):

pracy

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) osób
wykonujących

czynności:

kierowanie

pojazdami,

układanie

kostki

w zakresie realizacji zamówienia:,.
2) w

trakcie

realizacji

zamówienia

Zamawiający

uprawniony

jest

do

wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.
W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest
w szczególności do żądania:


oświadczenia zatrudnionego pracownika,



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;
3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
Zamawiający określa w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
– Wzór umowy.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto
w załączniku nr 5 do SWZ - Wzór umowy.

5.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
7. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie we wszystkich
częściach.
Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia (dla cz. A i cz. B)
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1
i 109 ust. 1 pkt 4 (dla cz. A i cz. B)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
1) nie podlegają wykluczeniu:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy
lub

innego

dokumentu

potwierdzającego

ubezpieczenie

Wykonawcy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż:


150 000 zł (dotyczy Części A)



300 000 zł (dotyczy Części B)

na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.
Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważną polisę przez cały okres
realizacji Umowy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek spełni wykonawca który:
 udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, lub/i
przebudowie chodników dla pieszych lub/ i ścieżek rowerowych lub/i ciągów
pieszo – jezdnych lub/ i parkingów z kostki o wartości minimum 100 000,00 zł

brutto każda; wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie,

w

szczególności

informacji

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane

były

wykonywane,

a

jeżeli

z

uzasadnionej

przyczyny

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych
dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie
powyższego warunku samodzielnie.
 dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną
osobą

posiadającą

uprawnienia

budowlane

do

kierowania

robotami

budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im (równoważne)
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego
oświadczenia Wykaz osób – Załącznik nr 4
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.
3. 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.
4. 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 ma potwierdzać, 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.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108
ust. 1 Pzp, wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z 25.6.2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299
KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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 uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 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 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 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 16.2.2007 r. 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.
7. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 4 Pzp w następujących okolicznościach:
1) 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;
8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
wykonawców.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego potencjał, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Rozdział 7.

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych (dotyczy cz. A i B)

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art.
125 ust. 1)
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, odrębne dla każdego podmiotu.

2) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów

udostępniających

zasoby,

wykonawca

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.
3. 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) poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii ważnej
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż: 100 000 zł - dla Części A , 300 000 zł
- dla Części B na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za
tę polisę. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymać ważną polisę przez cały
okres realizacji umowy oraz okazywać ją na każde wezwanie Zamawiającego.
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
-

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
(załącznik nr 3 do SWZ)

-

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 (załącznik nr 4 do
SWZ)

3) brak podstaw wykluczenia:
-

odpis lub informacja 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 (załącznik nr 8 do SWZ)

-

oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami

potwierdzającymi

przygotowanie

oferty,

oferty

częściowej

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(załącznik nr 7 do SWZ)
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 3 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach art. 118 Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione
w ust. 1 pkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do
każdego z tych podmiotów.
6. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub
formularzu ofertowym, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

9. Podmioty zagraniczne:
Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 tiret 1
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 2 tiret 1, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. ust. 3 pkt 2 tiret 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
14. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
3) Kosztorys/kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót
(załącznik nr 6 do SWZ);
Rozdział 8. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów (dotyczy cz. A i B)
1. Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zgodnie z art. 274 ust. 2 jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1) Dokumenty

i

oświadczenia

potwierdzające

spełnienie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
5) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: mini portalu

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej:

przetargi@minskmazowiecki.pl

(przy

czym

ten

sposób

komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią
dokumentów)
6) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. Poz. 2452).
Rozdział 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym (dotyczy cz. A i B)
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma,
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa

się

przy

użyciu

mini

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

portalu
oraz

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

elektronicznej

ePUAPu
email:

przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy
dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)
3. Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4.

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

5.

Wymagania techniczne

i

organizacyjne, wysyłanie i

odbieranie

dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
6.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7.

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

Rozdział 10. Termin związania ofertą (dotyczy cz. A i B)
1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 10.05.2022 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą 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 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 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.
Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium (dotyczy cz. A i B)
1. Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie wymaga od wykonawców wniesienia
wadium.
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert (dotyczy cz. A i B)
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty,
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna
zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowalny lub
podpisem osobistym.
5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
6. 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 musi ten plik zaszyfrować. Uwaga - Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenie wg rozdz. 7 ust. 14 SWZ w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, bądź inne dokumenty, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje

się

cyfrowe

odwzorowanie

tego

dokumentu

(tj.

skan),

opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
- jeżeli dotyczy
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca
ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba
uprawiona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania
w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Rozdział 13. Sposób oraz termin składania ofert (dotyczy cz. A i B)
1. Wykonawca

składa

ofertę

za

pośrednictwem

platformy:

miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Numer ID postępowania znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ – ID Postępowania
3. Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortalePUAP – dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz
z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na
zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań
w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę
zgodnie z instrukcją użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnej pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

8. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
Rozdział 14. Termin otwarcia ofert (dotyczy cz. A i B)
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu
11.04.2022 r. godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. 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.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni 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.
Rozdział 15. Opis sposobu obliczenia ceny (dotyczy cz. A i B)
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając
należny podatek VAT.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie,
wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane
w PLN.
4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
5. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena podana w formularzu oferty jest ceną kosztorysową, uwzględniającą wszystkie
koszty wykonania zamówienia określone w dokumentacji przetargowej. Cenę oferty
stanowi suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu, zawierająca wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest przygotować kosztorys ofertowy metodą kalkulacji
uproszczonej, jako sumę iloczynów ilości poszczególnych elementów składających się na
przedmiot zamówienia, które zostały ujęte w przedmiarach robót (stanowiącym załącznik
nr 6 do SWZ) oraz zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych netto.
Wyliczona w ten sposób cena netto powiększona o obowiązujący VAT stanowiła będzie
zaproponowaną przez Wykonawcę wartość zamówienia brutto.
9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić
będzie 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.
Rozdział 16.
1.

2.

Opis kryteriów oceny ofert, waga kryteriów oceny ofert, sposób oceny
ofert (dotyczy cz. A i B)
Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert

waga

Cena brutto oferty – KC

60

Dodatkowy okres gwarancji – KG

40

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc +KG
gdzie:
1) K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach.
2) Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”;
3) KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres
gwarancji”;

3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,

Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
7. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót na okres 36 miesięcy +
dodatkowy okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy.
2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:
a) 0 miesięcy - 0 pkt;
b) 12 miesięcy – 20 pkt;
c) 24 miesiące – 40 pkt;
3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.
4) W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że
Wykonawca zadeklarował dodatkowy okres gwarancji 0 miesięcy. W przypadku
podania innych okresów niż wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ.
Rozdział 17.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy cz. A i B)

1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 308 ust. 2 lub ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.

2.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3.

Jeżeli zostanie 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.

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

podpisaniem

umowy

Wykonawca

będzie

zobowiązany

do

wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

(dotyczy cz. A i B)
1.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

2.

Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

wybrana

zobowiązany

będzie

wnieść

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej
w ofercie.
3.

Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, nr sprawy RI.271.1.4.2022”.
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5.

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6.

Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.

Zamawiający

dokona

zwrotu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy

w następujący sposób:
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.

8.

W przypadku, gdy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ma inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia) stanowiący
zabezpieczenie z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady).

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji i/lub
poręczeń, musi mieć taką samą płynność jak zabezpieczenia należytego wykonania
umowy wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie tych gwarancji
i poręczeń nie może być utrudnione. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji
bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie.
Rozdział 19. Podwykonawcy (dotyczy cz. A i B)
1.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty.

3.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 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.
5.

Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z art. 464 i 465 ustawy Pzp.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów mających za
przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
Wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000,00 zł

7.

Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, a termin zgłaszania uwag
wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni kalendarzowych.

8.

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcom.
6.

Wymagania zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) Postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo:
a) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej;

7.

W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy
zawarli:
1) Zaakceptowane przez

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane;
2) Przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są
dostawy lub usługi;

8.

Zamawiający

dokona

bezpośredniej

zapłaty

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
9.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego;

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy
Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (dotyczy cz. A i B)
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - Wzór
umowy
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy
(integralna część SWZ).
Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
(dotyczy cz. A i B)
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) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
2) 15 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 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie –
sądu zamówień publicznych.
Rozdział 22. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
(dotyczy cz. A i B)
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 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i

udzieleniu

zamówienia,

prowadzenia

dokumentacji

księgowo-podatkowej,

archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1)

ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

2)

ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;

3)

ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)

art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych
umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Pzp. Zasada jawności ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art.
78 ust. 1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1)

żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku,

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75
Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia;
2)

żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76

Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników;
3)

usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do

celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4)

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3

Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem
i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Rozdział 23. Inne informacje (dotyczy cz. A i B)
1.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty
wykonawcze do tej ustawy.

Rozdział 24. Załączniki do SWZ (dotyczy cz. A i B)
1.

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

2.

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

3.

Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz wykonanych robót

4.

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz osób

5.

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy

6.

Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiary robót

7.

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa

8.

Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

9.

Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna

10. Załącznik nr 10 do SWZ – ID Postępowania

