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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na:

„Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.).
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CZĘŚĆ 1. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW
§1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem
tel. (015) 876 10 02,
e-mail: przetargi@rudnik.pl,
strona internetowa: www.rudnik.pl

§2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z
poźn.zm.), zwaną dalej ustawą „Pzp”, oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
2. Ilekroć w Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie ustawa p.z.p., należy przez to rozumieć ustawę
Prawo zamówień publicznych, o której mowa w ust. 1.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
12.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00266613/01, wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.11.2021 r.

§3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i budowie dróg na terenie
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
2.1. Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych: Nr 102762R wraz z łącznikiem - ul. Górka ; Nr
102761R - ul. Stefana Żeromskiego; Nr 102763R – ul. Henryka Wieniawskiego w Rudniku
nad Sanem:
1) ulica Górka w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
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 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 0-4 cm oraz o grubości 5 cm,
 rozebranie podbudowy jedni z kruszywa o grubości 20 cm lub z trylinki o grubości
15 cm,
 mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
 rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz wykonanie przejść
szczelnych przez ściany studni betonowych, odtworzenie podbudowy z kruszywa
o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
 wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt (typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN)
i pierścieniem obciążającym,
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających,
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i wpustów położonych w jezdni,
 regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
 ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych, o średnicy nominalnej 150 mm
(rura owinięta geowłókniną),
c) podbudowa jezdni:
 wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – na
całej szerokości chodników,
 wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodnik,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm, warstwa dolna,
grubość warstwy 25 cm,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości
średnio 100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
 wykonanie chodników z kolorowej kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm,
 wykonanie ścieku z kolorowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej o grubości 6 cm,
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 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław
z oporem z betonu C12/15,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowopiaskowej,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości
warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową
podbudowy z betonu asfaltowego,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o grubości
warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
 wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego grubość warstwy do 15 cm.
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
2) ulica Stefana Żeromskiego w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o grubości 0 - 4 cm,
 frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm,
 rozebranie podbudowy jedni z kruszywa o grubości 20 cm lub z trylinki o grubości
15 cm,
 mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
 rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160 oraz wykonanie przejść
szczelnych przez ściany studni betonowych, odtworzenie podbudowy z kruszywa
o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
 wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN
i pierścieniem obciążającym,
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymiana włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i wpustów położonych w jezdni,
 regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
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c) podbudowa jezdni:
 wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie podbudowy ścieku i poboczy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego,
warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości
średnio 100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
 wykonanie ścieku i poboczy z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm
podsypce cementowo-piaskowej,
 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ław
z oporem z betonu C12/15 krawężniki wyniesione i zatopione,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm oraz 6x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości
warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową
warstwy wiążącej,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
3) ulica Henryka Wieniawskiego w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości 0 - 4 cm,
 frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm - rozebranie nawierzchni pod
wykonanie ścieku z kostki brukowej,
 rozebranie podbudowy jedni z kruszywa grubości 20 cm lub z trylinki o grubości 15 cm,
 mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
 rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz z obrzeżami,
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP o SN8 - DN160, odtworzenie podbudowy
z kruszywa o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm,
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 wykonanie wpustów ulicznych fi 500 mm ruszt typ ciężki klasa D obciążenie 400 kN
i pierścieniem,
 ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych, o średnicy nominalnej 150 mm
(rura owinięta geowłókniną),
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem oraz wymianą włazów żeliwnych studni
położonych w jezdni oraz płyt nastudziennych i pierścieni odciążających,
 regulacja pionowa studni, nadbudowa betonem studni i innych położonych
w nawierzchniach,
 regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych,
c) podbudowa jedni:
 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna
o grubości 20 cm oraz 25 cm,
 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości
średnio 150 kg/m2 oraz 100kg/m2,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej,
 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo
piaskowej,
 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty,
2.2.Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Prusa w Rudniku nad Sanem:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej grubości 0-3 cm,
 mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
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 rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonych na piasku lub podsypce
cementowo-piaskowej,
b) elementy odwodnienia:
 regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej, nadbudowa betonem oraz wymianą:
włazów żeliwnych studni położonych w jezdni, płyt nastudziennych i pierścieni
odciążających,
 ułożenie ścieków z szarej betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową wraz z przygotowaniem
podłoża rozbiórką i cięciem istniejącej nawierzchni oraz wykonanie ławy z betonu
grubości 10 cm,
 regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych.
c) podbudowy:
 ręczne wykonanie koryta o głębokości 21- 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna
o grubości 15 cm - chodnik,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i klinowanego o frakcji 20-63 mm
mieszanką 0 – 31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i klinowanego o frakcji 20-63 mm
mieszanką 0 – 31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - pobocze,
d) nawierzchnie i elementy ulic:
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej lub grysowej o grubości 4 cm,
 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej,
 wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm,
e) oznakowanie pionowe i poziome,
f) kanał technologiczny,
g) inne roboty.
3. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wzór zastosowany przy aktualnie przebudowywanych
chodnikach na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
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4. Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę bezfazową o łącznej szerokości do 0-38 cm, przy
czym Zamawiający nie dopuszcza cięcia podłużnego kostki.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB
będącymi załącznikiem do SWZ.
6. Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano
lub użyto w niniejszej SWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów
oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie
materiałów

równoważnych

eksploatacyjnych

o

porównywalnych

(nie

gorszych)

parametrach

technicznych,

i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 4
ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano
określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego,
projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie
stwierdzić, że są one równoważne.
8. Zgodnie z art. 95 ustawy p.z.p Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.
12. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną,
specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.
13. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał
swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.
2) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz SWZ.
3) Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do
Zamawiającego.
4) Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
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5) Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
6) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych
materiałów.
14. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.30.00 – 9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45.11.12.00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.32.20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

§4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia w podziale na poszczególne zadania kształtuje się następująco:
1) Zadanie 1: Przebudowa dróg gminnych: Nr 102762R wraz z łącznikiem - ul. Górka ; Nr 102761R ul. Stefana Żeromskiego; Nr 102763R – ul. Henryka Wieniawskiego w Rudniku nad Sanem - od
dnia podpisania umowy do 29.07.2022 r.
2) Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej – ul. Prusa w Rudniku nad Sanem - od dnia podpisania
umowy do 29.07.2022 r.

§5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
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oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację
zamówienia oraz wykaże, że:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł brutto każda,
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności na czas realizacji
przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobą przewidzianą do sprawowania funkcji
Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności
drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014
poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 220), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy p.z.p.
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 p.z.p.
8. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie
spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
9. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§6
INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM
I
PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy p.z.p., Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć
do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w § 5 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawia
wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby –
Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
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wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3.

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

4.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Brak podstaw wykluczenia:
1) 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), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik nr 4 do SWZ;
2) 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;
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
3) 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 6 do SWZ;
4) 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, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
Strona 13 z 35

GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem
Tel. 015 876 10 02

www.rudnik.pl

e-mail: przetargi@rudnik.pl

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 5 do SWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.4 pkt 2, 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.
6. 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 powyżej, 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 pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka
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.
7. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
8. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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,
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
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sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w § 6 ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy p.z.p. z którego wynika, jaki zakres przedmiotu
zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 7.

§7
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa

się

przy

użyciu

miniPortalu

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

ePUAPu

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać
złożona przy użyciu miniPortalu.
2) 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.
3) 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
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4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). to jest:
a) dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta składane są w oryginale w formie elektronicznej,

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy p.z.p.,

lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie
zostały sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, Wykonawca może
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia,
opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z oryginałem;
c) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.118 ust.1, albo
przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;
d) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (*.zip),
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii

dokumentów zawartych
Strona 16 z 35

w tym

pliku,

z

wyjątkiem

kopii

GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem
Tel. 015 876 10 02

www.rudnik.pl

e-mail: przetargi@rudnik.pl

poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Część 6 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż ID postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia jest dostępny na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ
9) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
10)

Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach

i w trybie art. 284 ustawy p.z.p.
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający
zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który
zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający
zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy p.z.p.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie
danych *.doc, *docx, *pdf, i podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
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.
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4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w § 11 pkt 1 niniejszej SWZ
nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków
wskazanych w ust.2 niniejszego § 7 SWZ):
1) w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

pomiędzy

Zamawiającym,

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane
w ust.2 niniejszego § 7 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania),
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem przetargi@rudnik.pl.
4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Maria Sagan – w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku
do piątku, pok. nr 3, tel. (015) 876 10 02, wew. 46 – Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad
Sanem,
2) w zakresie formalno – prawnym: Pani Izabela Pawelec– w 8:00 – 15:00 od poniedziałku do
piątku, pok. nr 11, tel. (015) 876 10 02, wew. 31 - Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad
Sanem.

§8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2021-11-26 do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy z siedzibą w
Tarnobrzegu 09 9434 1070 2005 1500 0117 0039,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. Zamawiający wymaga
złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

7.

Zamawiający

zwraca

wadium

wszystkim

Wykonawcom

niezwłocznie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 ustawy p.z.p.
8.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

9.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 98 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art.107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
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potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57

lub art. 106 ust. 1 ustawy p.z.p.,

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., innych dokumentów lub oświadczeń lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

§9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 30 dni.

§ 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferowana musi być tylko jedna cena w formie
w elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo dołączone do oferty
musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym) lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez
Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego
załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co
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najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich
treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców,
3) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana
przez pełnomocnika,
4) dowód wniesienia wadium.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do
pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści
formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
5. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę
i opatrzone datami ich dokonania.
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być opisane w sposób wskazany w ust. 6 oraz dodatkowo oznaczone słowem „ZMIANA”.
9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z
późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą
być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy p.z.p.
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§ 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 10:00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, za pomocą aplikacji deszyfrowania
ofert dostępnej na miniPortalu.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz adresy i ceny
ofertowe oraz inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy p.z.p.

§ 12
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować
będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem zamówienia.
2. Podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wartość pozyskanego przez Wykonawcę
destruktu.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem
i odbiorem, a w szczególności:
a) roboty określone dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych,
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b) roboty i prace projektowe nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania
przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane przez Wykonawcę technologie, normy i przepisy
techniczne,
c) koszty robót przygotowawczych (usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu, zagospodarowania placu
budowy i utrzymania zaplecza budowy),
d) koszty związane z geotechniką, obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,
e) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań,
f) koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót,
g) koszty związane z bieżącym utrzymaniem w czystości dróg dojazdowych i chodników,
h) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót,
i) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
j) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy,
k) koszty zużycia energii elektrycznej i wody,
l) należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (zastosowanie przez Wykonawcę
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z obowiązującymi przepisami stanowi błąd
w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty),
m) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi
i prawnymi oraz sztuką budowlaną (zabezpieczenie bhp, p.poż. itp.).
4. Skutki finansowe braku należytej staranności Wykonawcy składającego ofertę względem błędów
w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia w przypadku nie poinformowania
o nich Zamawiającego na etapie do terminu składania ofert. W związku z powyższym wymagane jest od
Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
5. Przedmiary robót, dołączone do SWZ są wyłącznie dokumentami pomocniczymi, zarówno pod
względem ilościowym jak i rodzajowym.
6. Nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca w formularzu
ofertowym jest zobowiązany przedstawić wartość oferty. Kosztorys ofertowy (uproszczony lub
szczegółowy) zostanie złożony przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, który złożył ofertę
najkorzystniejszą.
7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności
płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
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9. Cena podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji,
stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.
10.

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością

zrealizowania przedmiotu zamówienia.
11. Zaproponowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie wykonawcy. Ustalona w umowie wysokość
wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót oraz za
sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), z uwzględnieniem
zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

§ 13
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Gwarancja

40 %

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Wzór:

Nr kryterium:
1 - Cena

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2 – Gwarancja
Liczba punktów = (Gof/Gmax ) x 100 x waga
gdzie:
- Gof – ilość miesięcy gwarancji badanej oferty
- Gmax - najwyższa ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich ofert

Strona 24 z 35

GMINA I MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 – 420 Rudnik nad Sanem
Tel. 015 876 10 02

www.rudnik.pl

e-mail: przetargi@rudnik.pl

3. Okres gwarancji należy podać w zakresie: nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 60 miesięcy.
4. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone w SWZ otrzyma
największą liczbę punktów.
8.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 ustawy p.z.p.

9.

Zamawiający

unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 255

ustawy p.z.p.
10. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.),
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
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3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania
zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności,
które nastąpiły po wszczęciu postepowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

§ 14
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PRZEDUMOWNYCH
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) informację o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
5) unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4-5, na stronie internetowej
http://www.rudnik.pl.
4. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, może zostać zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę z sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu
o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 513 lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 255 ustawy p.z.p..
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi:
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
2) wypełniony i podpisany kosztorys, tzw. kosztorys ofertowy.

§ 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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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. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2 oraz za zgodą Zamawiającego 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.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SWZ zgodnie
z art. 135 ustawy p.z.p.
3. Dopuszczalne zmiany treści umowy - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
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wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian
zostały określone w § 14 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).
4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 17
PODWYKONAWCY
1. Informacje dotyczące podwykonawców:
1) Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem podwykonawców,
równocześnie Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany
jest wykonać osobiście.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku
określenia części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom Zamawiający
przyjmuje, że Wykonawca całość zamówienia wykona samodzielnie.
3) Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wskazanych w SWZ za pomocą podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych
w art. 437 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z art. 647 Kodeksu cywilnego z zachowaniem
zasad określonych w § 8 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ.
2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których nie
spełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z zapisami
umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu cywilnego,
2) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi być zgodna z postanowieniami § 8 wzoru
umowy stanowiącej załącznik do SWZ, a ponadto powinna zawierać w szczególności:
a) określenie stron umowy oraz wskazanie osoby do kontaktu po stronie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
b) wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w radach budowy
jeżeli temat narady dotyczy zakresu wykonywanego przez podwykonawcę,
c) wymóg uczestniczenia przedstawiciela/li podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach
robót jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę,
d) zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo, który musi wynikać z zakresu robót
wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
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e) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który musi być zgodny z dokumentacjami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do
SWZ,
f) informację o wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców, które nie może być wyższe od wartości tego samego zakresu robót określonej
w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, stanowiącym
załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
g) określenie terminu wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie może
być dłuższy niż termin wykonania robót wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,
h) zasady i termin udzielenia gwarancji/rękojmi w umowie o podwykonawstwo, który musi być zgodny
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą,
i) określenie terminów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, które
nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,
j) sposób rozliczenia robót wykonywanych przez podwykonawcę musi umożliwiać rozliczenie tych robót
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
Postanowienia te stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
4) niezałączenie do projektu umowy o podwykonawstwo dokumentów określonych w § 8 umowy stanowiącej
załącznik do SWZ.
3. Przedłożeniu Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości umowy między Zamawiającym a Wykonawcą z wyłączeniem umów o wartości powyżej 50 000,00 zł.
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§ 18
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy, a w szczególności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 513.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 2
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej.
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Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
11.

Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej zostały sprecyzowane w Dziale IX „Środki

ochrony prawnej” ustawy p.z.p.
12.

Na

orzeczenie

Krajowej

Izby

Odwoławczej

stronom

oraz

uczestnikom

postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

§ 19
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy p.z.p.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę
opiewającą na jedną cenę.
5. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego: przetargi@rudnik.pl, www.rudnik.pl.
6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
10.

Zamawiający nie określa wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

11.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia:
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
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2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;
5) Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
w czasie godzin jego urzędowania.
2. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p. oraz Kodeksu
cywilnego.

§ 21
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - DOTYCZY
WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) –
RODO (Dz.U. UE L 119, s.1 ze zm.) oraz art.19 ust.1 ustawy p.z.p. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek
40, 37-420 Rudnik nad Sanem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email:
iod@rudnik.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Ogólnego w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Przebudowa - budowa dróg na terenie
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy p.z.p.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust.3-4 ustawy p.z.p.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy) zgodnie z art.78
ustawy p.z.p.;
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b) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone w przypadku
dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana w przypadku umów
zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
b) prawo do ich sprostowania zgodnie z art.1 6 RODO,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art.18 ust.2 RODO,
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem
realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 9 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających
przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art.18 ust.1
Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 22
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Kompletna SWZ zawiera następujące części:
1) Część 1. Instrukcje dla Wykonawców:
a) Załącznik 1 - Formularz oferty;
b) Załącznik 2 - Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu;
c) Załącznik 3 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
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d) Załącznik 4 - Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej;
e) Załącznik 5 - Formularz wykazu robót budowlanych;
f) Załącznik 6 - Formularz wykazu osób;
2) Część 2. Wzór umowy;
3) Część 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
4) Część 4. Przedmiar Robót;
5) Część 5. Dokumentacja projektowa;
6) Część 6. Identyfikator postępowania w miniPortalu.
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