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1. ZAMAWIAJĄCY, INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

Nazwa zamawiającego: POWIAT NAMYSŁOWSKI 
Adres zamawiającego: Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów 
Numer telefonu: +48 77 410 36 95, Fax: +48 77 410 39 22 
NIP: 7521453127 
REGON: 531412556 
Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu – Starostwa Powiatowego 
w Namysłowie – z informacjami na https://bip.namyslow.pl/6/657/strona-glowna-
bip.html): /icg9251rpb/SkrytkaESP; /icg9251rpb/skrytka 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://www.miniportal.uzp.gov.pl/. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.namyslow.pl/1/strona-
glowna.html (zakładka Zamówienia publiczne). 
Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30 poniedziałek, środa i czwartek;  
7:30 – 17:00 wtorek; 7:30 – 14:00 piątek. 

1.2. Numer referencyjny, ID postępowania  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 
IZM.I.272.4.2022.AK-G. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni 
powoływać się na ten znak.  

ID postępowania: ocds-148610-12c1b114-9a1f-11ec-baa2-b6d934483bfb. 

1.3. Informacje uzupełniające  

1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia  zwanej 
dalej „SWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żadnym 
przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom 
nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w SWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, 
dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się pisemnie, w języku 
polskim. 

4. Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu – 
adres:  https://www.miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej zamawiającego: 
https://www.namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Zamówienia publiczne). 

5. Zgodnie z art. 509 ust. 2 ustawy jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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1.4. RODO (obowiązek informacyjny)  

Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający oraz Starostwo 

Powiatowe w Namysłowie  z siedzibą w Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. 
Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@namyslow.pl, lub 
tradycyjną poczta na adres Zamawiającego lub Starostwa. 

2) Cele przetwarzania danych osobowych:  realizacja niniejszej umowy. 
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, 

świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do 
realizacji umowy.  

4) Źródłem danych jest Wykonawca. 
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. 

Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, 
Sądy, Policja. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca 
posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: 
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.  
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane. 
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych 

Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 
stronie: https://namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Ochrona Danych Osobowych 
RODO). 

 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy 
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane 
dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
  
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
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 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

 Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 
 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. 
podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób 
zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę 
zamówień publicznych, uznać należy, że: 
 Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i 

w SWZ.  
 Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z 

treścią ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.  
 
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą 
być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, 
jasnym i prostym językiem. 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania 
obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 
RODO. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
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zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa 
w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z realizacja zadań wynikających z 
ustawy informuję, że:  
 administratorem danych osobowych Wykonawcy,  czyli podmiotem decydującym o 

celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich 
dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i 
pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu 
przetargu, jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 
12A, 46-100 Namysłów, tel. 77 410 36 95 wew. 101, fax 77 410 39 22, e-mail: 
iod@namyslow.pl, 

 wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w: (1) 
Starostwie Powiatowym w Namysłowie pod adresem e-mail: iod@namyslow.pl, lub 
pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 
Namysłów, Wydział Organizacyjny,  

 Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie 
zamówień publicznych, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień 
publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa 
(Prawo zamówień publicznych).  Realizacja zamówień publicznych na podstawie umowy 
art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych – zgodnie z przepisami prawa, 
maksymalnie 10 lat.  

 Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. 
Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i 
inne), Instytucje finansujące, 

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z 
późn. zmianami) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 
okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku 
umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych, 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy;   

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

 Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać 
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO *** (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO; 

 podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji 
wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne, 

 przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy, 
 zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane, 
 Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

 Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy 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; 

 Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych 
osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na 
stronie: www.namyslow.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO). 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
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zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE 

BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresami: 
https://www.miniportal.uzp.gov.pl/. 
https://www.namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Zamówienia publiczne). 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, INFORMACJA, CZY 

ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

2. Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 

3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie postanowienia ustawy  
i właściwych przepisów szczególnych. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 
namysłowskiego w latach 2022-2024.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polegający na wyszczególnieniu robót 
przedstawiony jest w załączniku do 2 formularza oferty o nazwie: Kosztorys ofertowy - 
Cennik – Bieżące utrzymanie dróg 2022-2024. Zakres robót do wykonania będzie 
uzależniony od potrzeb i każdorazowo zlecany przez Zamawiającego. 

3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot:  
45233140-2 Roboty drogowe.  
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Przedmioty dodatkowe:  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,  
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg,  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg,  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,  
45233221-4 Malowanie nawierzchni,  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych,  
45233292-2 Instalowanie urządzeń drogowych. 
 

Uwaga:  
Elementy robót nie ujęte w cenniku, a zgłoszone do realizacji przez Zamawiającego 
wynikłe w czasie robót bieżącego utrzymania, będą rozliczane według obowiązujących 
zasad kosztorysowania w oparciu o obmiar powykonawczy, nakłady z KNR, średnią cenę 
pracy sprzętu i średnią cenę materiałów z „SEKOCENBUD” dla województwa opolskiego 
jak dla robót inżynieryjnych i instalacji sanitarnych, z zastosowaniem składników 
cenotwórczych ( Kp, Kz, Z).  
W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca będzie prowadził działania 
interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego 
wykonywania zamówienia. 
 
Warunki realizacyjne:  
Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia będzie ustalana corocznie w 
oparciu o wysokość środków budżetowych, uchwalanych przez RADĘ POWIATU. 
 
W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) posiadania bazy sprzętowo-materiałowej na terenie powiatu namysłowskiego, 
2) prowadzenia działań interwencyjnych,  
3) zdobywania informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia, 
4) zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia 

robót dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających,  
5) oznakowania i zabezpieczania terenu robót przed przystąpieniem do ich realizacji  

oraz utrzymywania oznakowanie i zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania robót 
(zabezpieczenia terenu budowy na własny koszt ujęty w cenach jednostkowych), 

6) dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających tj.: zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały i inne na czas 
wykonywania robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników drogi i 
obiektów przylegających,  

7) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowniku dróg i obiektów 
(posiadania wiedzy i stosowania jej w czasie prowadzenia prac stosowania wszelkich 
przepisów dotyczących obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz obowiązujących norm technicznych),  

8) stosowania materiałów posiadających atesty techniczne lub aprobatę świadczące o ich 
jakości zgodnie z wymogami norm i dopuszczenia do ich wbudowania wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego oraz uzyskania potwierdzenie Zamawiającego 
na jego wbudowanie,  

9) dostarczenia do wglądu atestów i aprobat przed wbudowaniem,  
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10) przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych 
dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego,  

11) zagęszczenia podłoża pod powierzchnię drogową do wskaźnika 1.0, 
12) ponoszenia odpowiedzialności za ochronę instalacji urządzeń podziemnych 

zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót na powierzchni ziemi, typu: zawory, 
studnie, hydranty, a o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych 
urządzeń oraz współpracy z nimi polegającej na dostarczeniu wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu naprawy,  

13) składania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 

14) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas 
realizacji robót, 

15) zapewnienia i utrzymywania urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu do 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, 

16) odpowiedzialności za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia,  

17) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów, wywozem 
gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w cenach 
jednostkowych,  

18) używania do wykonywania przedmiotu umowy jedynie takiego sprzętu i środków 
transportowych, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych 
robót (sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub będące w 
posiadaniu do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz winien być oznakowany w logo firmy),  

19) przestrzegania wymagań i przepisów ruchu drogowego dotyczących dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych w stosunku do poruszających się 
pojazdów Wykonawcy po drogach publicznych,  

20) usuwania na bieżąco na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń 
spowodowanych pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych,  

21) zgłaszania zakończenia realizacji robót na powierzonym odcinku drogi (po ich 
wykonaniu) do Zamawiającego  w celu spisania protokołu odbioru robót w terenie, 
zabezpieczając jednocześnie swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych 
robót,  

22) zabezpieczenia swojego środka transportowego w celu dokonania wizji dróg i 
ustalenia zakresu robót  niezbędnych do realizacji, usunięcia awarii, zdarzeń losowych 
oraz wiosennych i okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych a także robót 
zgłoszonych do odbioru (koszty środka transportowego należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych), 

23) ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
(jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia),  

24) ubezpieczenia się od ryzyk budowlanych i montażowych, od odpowiedzialności 
cywilnej za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące 
pracowników Wykonawcy, innych osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje 
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przedmiot umowy oraz osób trzecich, w tym także wynikające z ruchu pojazdów 
mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzonych prac, 

25) ponoszenia odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników, 
osób trzecich, użytkowników dróg i obiektów będących przedmiotem niniejszej 
umowy - powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

26) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach 
uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania, 

27) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz do 
zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu i materiałów do wykonywania przedmiotu 
umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

28) zabezpieczenia sprzętu wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi stosowne 
kwalifikacje gwarantującego prawidłowe wykonywanie  przedmiotu umowy, 

29) wywożenia z terenu robót gruzu rozbiórkowego na odkład, nadmiaru ziemi z urobku i 
innych zbędnych materiałów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego, 

30) bezpośredniego usuwania wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych 
jego maszynami, narzędziami, urządzeniami i środkami transportu na drogach 
publicznych. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach 
jednostkowych netto jakie zaproponuje Wykonawca w cenniku. 

5. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 36 miesięcy.  

6. Przedmiot zamówienia realizowany i odbierany będzie etapami w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć 
odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający dokonywać będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac określonych w 
przedmiocie zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych. 

9. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w 
gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy 
dostarczyć Zamawiającemu do końcowego protokołu odbioru robót). 

10. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami 
prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w 
następstwie podpisania umowy.  

11. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej 
załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz 
za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i 
obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub 
na wykonywanie usług. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SWZ i ofercie. 

13. Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe Powiatu Namysłowskiego. 



 13 

4.2. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca 

może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które 

zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz 

kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku 

wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 
ustawy.  

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi na specyfikę 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego odrębną niepodzielną całość (z uwagi na rodzaj, 
przeznaczenie, czas i miejsce, niepodzielność techniczną i ekonomiczną). Ponadto podział 
na części groziłby ograniczeniem konkurencji i poniesieniem nadmiernych kosztów 
wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np. 
związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących 
poszczególne zakresy prac, co zagrażałoby prawidłowej realizacji zamówienia.  

3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem 
więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której 
ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest 
samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.  

4.3. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o 

sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Informacja 

dotycząca złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 
art. 92 ustawy tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż 
określony w niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy, 
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w 
niniejszej SWZ. 

3. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
5. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty katalogów elektronicznych.  
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4.4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt 7 i 8 ustawy.  

4.5. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji 

lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej 
oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

4.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub 
podwykonawcy, aby osoba pełniąca nadzór nad realizacją umowy była zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Realizacja 
pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
występowania pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty 
osobami podporządkowania w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

4.7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.  

4.8. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, tj. mających status zakładu 
pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem 
lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych.  
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4.9. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego 

zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.  

4.10. Informacje dotyczące umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze 

umowę ramową 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 
ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 
308 ust. 1 ustawy. 

5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH 

ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

5.1. Przedmiotowe środki dowodowe  

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych. 

5.2. Podmiotowe środki dowodowe. Dokumenty i oświadczenia składane 

wraz z ofertą 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub 

Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ. 

3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - cennik wg załącznika Nr 1.2 do SWZ. 
4. Oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do 

SWZ (jeśli dotyczy). 
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
6. Oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają 

poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
(jeśli dotyczy). 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z 
pełnomocnikiem.  

2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, 
zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których 
realizacji te uprawnienia są wymagane.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy 
wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.  

7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej również zalicza się 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna jest 
bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy w stosunkach gospodarczych 
nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności 
prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).  W 
świetle art. 4 ust. 2 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są 
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
Umowa spółki cywilnej kreuje zatem wyłącznie, funkcjonujący pomiędzy wspólnikami, 
stosunek zobowiązaniowy (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2003 r., 
sygn. I CK 201/02). 

5.4. Udostępnienie zasobów  

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy, może polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 
ust. 1 ustawy.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej w pkt. 3, musi 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, 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. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym 
mowa wyżej w SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy  

5.5. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań dotyczących zamówienia. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa 
wyżej w niniejszej SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców, o ile są już znane. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:                 
do 31.12.2024 r.  
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7. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 

ust. 1, ART. 109 UST. 1 I INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 

4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Nie dotyczy. 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Nie dotyczy. 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Nie dotyczy. 

d) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 
zamówienia, to jest minimum: 6 osobowym zespołem przewidzianym do 
realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającym kwalifikacje i 
umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: 
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac 

związanych z budową dróg (uprawnienia budowlane w specjalności 
drogowej), branży drogowej,  

 minimum 5 osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia. 
Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (niniejsza 
zasada ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku Wykonawcy 
samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, tzn. niedopuszczalne 
jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu 
wykazania warunku). 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy 
stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia 
odpowiednią bazą materiałowo-sprzętową na terenie Powiatu Namysłowskiego 
wyposażoną w niezbędne obiekty i urządzenia zapewniające realizację 
przedmiotu zamówienia. (Zamawiający nie dopuszcza, aby bazą była 
ogrodzona działka bez odpowiedniego zaplecza niezbędnego do realizacji 
zamówienia: budynki, przyłącza, sprzęt, urządzenia). 
Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (niniejsza 
zasada ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku Wykonawcy 
samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie, tzn. niedopuszczalne 
jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu 
wykazania warunku). 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
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spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty. 
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia 
odpowiednim sprzętem na terenie Powiatu Namysłowskiego, w tym co 
najmniej: 
 walcem z wibracją do 10 ton, 
 równiarką samojezdną,  
 koparko-ładowarką,  
 sprężarką powietrzną przewoźną, 
 samochodem samowyładowczym,  
 samochodem skrzyniowym, 
 piłą do cięcia mas bitumicznych i kotki betonowej, 
 młotem wyburzeniowy,  
 płytą wibracyjną 

Warunek musi spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot 
trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma 
odpowiednio zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienie, tzn. niedopuszczalne jest łączenie 
zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania 
warunku). 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy 
stanowiącym załącznik do formularza oferty. 

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy wykluczy 
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 
Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

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

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 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 prawomocnie 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 dnia 16 lutego 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 ustawy, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 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. 

3. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 
109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy: 
4) 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; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady;  

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  
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10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

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

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

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

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

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca podlega 
wykluczeniu lub nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 110 ust. 1 i art. 116 ust. 2 ustawy). 

7. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. 

8. INFORMACJE O ŚRODKACH, KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ 

SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://www.epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
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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 systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

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

7. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane 
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania na miniPortalu. 

8. 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). 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ 

PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI 

OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Nie dotyczy. 

10.  OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  
W zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. +48 77/ 410 36 95 wew. 209, 
fax +48 77 410 39 22, Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. +48 77/ 410 36 95 wew. 211, 
fax +48 77 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Wydział Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów,  
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W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Holinej tel. 77 410 36 95 wew. 220, 
Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 

2. Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to 
znaczy od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa i czwartek; od 7:30 do 17:00 wtorek; od 7:30 
do 14:00 piątek. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.04.2022 r. 
2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w pkt. 1, jednak 

nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

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

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” z załącznikami. 
2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 
ich treści.  

3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w 
formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć 
dodatkowe strony.  

4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, za 
pomocą którego będzie prowadzona korespondencja z Wykonawcą. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 
szczególności w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx.  

6. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język 
polski i Zamawiający, podczas oceny ofert, będzie opierał się na tekście 
przetłumaczonym. 

7. Zaleca się, aby strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane. 
8. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) 

wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna 
oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 
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2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 5 SWZ, 

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów, 

4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem (liderem), 

5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SWZ), jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera 
lub jednego ze współpartnerów, 

6) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być 
wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub 
jednego ze współpartnerów. 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
podpisane przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym. Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą również 
złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać 
prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

11. Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawców), uznaje się: 
1) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych lub innych 

równoważnych rejestrach,  
2) osoby wskazane w odpisach z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby 

wymienione w wyżej pkt 1) i 2), 
4) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli 

oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie jak wyżej 
w pkt. 3) – udzielone przez pozostałych wspólników). 

5) Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo takie należy złożyć do oferty.  

12. Oferta musi obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego przez Zamawiającego w SWZ. 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. 
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
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3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie 
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zmianami) przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności.  

2) Zgodnie z przywołanym przepisem: 
a) zastrzegane informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, 
b) informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo 
nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

c) uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3) Wykonawca, który chce skutecznie utajnić informacje przedstawiane Zamawiającemu 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany wykazać łączne 
wystąpienie przesłanek wynikających z definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa 
zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do 
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane. Warunkiem 
koniecznym w ramach pierwszej przesłanki jest posiadanie przez daną informację 
wartości gospodarczej. Nie każda informacja o charakterze technicznym, 
technologicznym, organizacyjnym (lub jeszcze innym) dla przedsiębiorstwa może być 
przedmiotem tajemnicy, ale wyłącznie taka, która ma pewną wartość gospodarczą 
(jest źródłem zysku lub pozwala na zaoszczędzenie kosztów) dla przedsiębiorcy, 
dzięki temu że pozostanie poufna. 

4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

5) 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 z późn. zmianami), 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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6. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki, w zakresie wskazanym w SWZ, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 218 ust. 1 ustawy). Dopuszcza 
się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum). 

11. Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2022 r. o godz. 10:00. 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A,  
46-100 Namysłów. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz 
wszelkie koszty i obciążenia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę w ofercie należy określić na podstawie wykonania z należytą starannością czynności 
wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia wynikających z zakresu świadczonych dostaw i/lub 
usług i/lub robót budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia i doliczyć do 
powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

4. Wykonawca, dokonując kalkulacji ceny jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne części składowe 
nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją 
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złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 
ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ustawy. 

5. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w 
cenie oferty. 

6. Cena oferty musi obejmować wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu 
zamówienia. Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową 
i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków 
opisanych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

8. Zgodnie z treścią art. 225 ustawy jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. 
zmianami), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W złożonej ofercie Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie 
9. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), oraz musi być 

podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN) – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych. 
11. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 
r., poz. 685 z późn. zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 108a  ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione 
w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w 
której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość 
wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej 
płatności. W związku z czym, numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, 
która będzie wystawiona w imieniu Wykonawcy, musi być rachunkiem, dla którego 
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 
2021 poz. 2439 z późn. zmianami) prowadzony jest rachunek VAT. 

12. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, m.in.: 
1) wartość robót określonej w przedmiocie zamówienia, 
2) podatek VAT*, 
3) koszty pracy ludzi i sprzętu, 
4) koszty zastosowanych produktów, środków, materiałów, oznakowania, maszyn i 

urządzeń, 
5) wszystkie podatki i opłaty, 
6) koszty transportu, 
7) koszty dojazdów, 
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8) koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
9) koszty ubezpieczeń, 
10) koszty wynagrodzeń, 
11) koszty napraw sprzętu, 
12) koszty dzierżaw, 
13) koszty pośrednie, 
14) opłaty za utylizację odpadów, 
15) koszty zakupu 
16) koszty połączeń telefonicznych, 
17) koszty paliwa i oleju, 
18) koszty załadunków i wyładunków, 
19) koszty środka transportowego do dokonywania wizji na drogach, 
20) koszty wszelkich robót porządkowych w tym także uporządkowanie terenu remontu 

po zakończeniu robót, 
21) koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymania oznakowanie i 

zabezpieczenia terenu przez cały czas trwania robót,  
22) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 
23) koszty zniszczeń i szkód zawinionych przez Wykonawcę, 
24) koszty utrzymywania zabezpieczenia i  oznakowania przez  cały czas trwania robót, 
25) koszty wszelkich opłat i odszkodowań za szkody, koszty oraz straty wynikłe w 

związku z prowadzonymi robotami, 
26) wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w § 4 ust. 5 umowy. 

13. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty. 

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1. Badanie i ocena ofert 

1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie badaniu kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty i 
załącznikach do formularza oferty.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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4. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w niniejszej SWZ. 

5. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 
sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert. 

6. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej 
ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie 
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

16.2. Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

16.3. Kryteria oceny ofert  

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 
2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

A. Cena  - 100% 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się 
następującym wzorem: 

Won = An x 1,0  

Won - wskaźnik oceny oferty 

OPIS KRYTERIUM A: Cena: 

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy 
ocenie oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 
0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna 
ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru: 

                                            Cmin 

An  = __________ x 100 x 100%   

                                              Cn 

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

n - numer oferty 
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
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Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 
 
Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco (cena oferty brutto -  100%,                        
z czego): 
A. koszty pośrednie [Kp] do R i S -  2%,  
B. zysk [Z] do R i S – 2%, 
C. koszty zakupu [Kz] do M – 2%, 
D. wartość brutto robót - 94 %. 
 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i 
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 1,0 
(100%). 

 

16.4. Wybór najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
1) która nie podlega odrzuceniu, oraz 
2) która została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w 

ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ kryteria oceny ofert. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje wyborze 
najkorzystniejszej oferty, na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy, 
jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255-259 
ustawy. 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz zamieszcza informacje, na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 

17. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z 
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oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona 
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy, 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. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę 

4. Umowa może być podpisana w formie tradycyjnej lub w postaci elektronicznej. 
Dopuszczona jest również forma korespondencyjna podpisania umowy. 
Forma elektroniczna – zdalne podpisanie umowy. 
Do zawarcia umowy w formie elektronicznej niezbędne jest opatrzenie jej podpisem 
kwalifikowanym. W znacznej części przypadków oznacza to np. umieszczenie podpisu w 
odpowiednim formacie – niemożliwym do edycji tekstu. Jest równoznaczne z tym 
złożonym w formie pisemnej. Aby forma elektroniczna posiadała moc prawną, niezbędne 
jest utrwalenie oświadczenia woli dla każdej ze stron na elektronicznym nośniku danych i 
umożliwienie ustalenia autorów oświadczenia. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

18.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI TEJ UMOWY  

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ. 
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest 
jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK. 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
 W następujących przypadkach:  

1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych lub wywołanych przez warunki 

atmosferyczne bądź inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć 
ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej 



 32 

staranności. W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia 
nowych warunków w oraz nowego terminu realizacji umowy. 

4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej tj. niezwykłych i 
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i 
których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć 
w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych 
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy 
państwa obowiązku realizacji świadczeń, 

6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, 
wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących 
obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również 
wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do 
Wykonawcy. 

7) jeżeli wystąpią inne okoliczności będące wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód 
formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z 
brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z przedmiotem 
zmówienia lub przepisami prawa, 

8) w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystana kwota, o której mowa w § 1 ust. 5 zdanie 
pierwsze umowy, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy z § 2 ust. 1 
umowy maksymalnie do 6 (sześciu) miesięcy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron 
zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, 
huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające 
ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, 
stan wyjątkowe, zamieszki. 
Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 4) – 
6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie 
powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym 
opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech 
(3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu 
pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas 
trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. 
2. Zmiana sposobu wykonania umowy: 

1) zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 
 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną brakiem surowców, 
ograniczeniem produkcji, zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 koniecznością zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 
przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
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rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

 koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w 
dokumentacji przetargowej, a okazały się zbędne, nie zostały zinwentaryzowane 
lub zostały błędnie zinwentaryzowane i nie wpływają na pogorszenie wykonania 
przedmiotu umowy, 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów 
użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym 
wynagrodzeniu Wykonawcy), 

 konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności 
urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania 
obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 

2) zmiany zakresu: 
 konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w 

dokumentach zamówienia, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie 
wykonania przedmiotu umowy, 

 rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania 
robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie 
do zaniechanego zakresu robót, 

 rezygnacja z części robót na rzecz wykonania w ich miejsce robót nieujętych w 
dokumentacji zamówienia w sytuacji gdy zachodzi konieczność wykonania robót 
zamiennych i dodatkowych z jednoczesnym podwyższeniem wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zwiększonego zakresu robót, 

3) zmiany osób i podmiotów: 
 konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o 
których mowa w prawie budowlanym, 

 konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu 
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez 
podwykonawcę, 

4) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: 
 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez 

zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub 
zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach 
przedmiotu umowy, 

 zmiana zasad dokonywania odbiorów  robót budowlanych jeżeli nie  zmniejszy 
to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego, 

 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym 
zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiany terminów i warunków płatności: 
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych 

przez Wykonawcę, 
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3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany 
będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących 
realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających 
źródła finansowania zamówienia. 

4. Zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług: 
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia i cen jednostkowych jest możliwe w wysokości 
odpowiadającej zmianie podatku, 

2) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 1 ust. 5 umowy (Zmiana 
wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do 
niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części 
zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do 
niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień 
dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia 
nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką 
podatku od towarów i usług). 

3) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 1 ust. 5 umowy (Zmiana 
wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do 
niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części 
zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do 
niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień 
dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia 
nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką 
podatku od towarów i usług). 

4) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku zostanie dostosowana 
ilość ton materiału do wbudowania do wysokości kwoty jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym zmianie 
ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto (obniżenie lub podwyższenie), jak i ilość 
ton materiału do wbudowania – zwiększenie lub zmniejszenie pod warunkiem, że 
cena jednostkowa netto za 1 (jedną) tonę wbudowanego materiału  nie ulegnie 
zmianie. 

5. Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określona w § 1 ust. 5 umowy (Zmiana 
wynagrodzenia brutto, o której mowa wyżej nastąpi wyłącznie w stosunku do 
niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części 
zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do 
niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień 
dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia 
nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką 
podatku od towarów i usług), 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść 
w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych 
planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 
zamówienie.  

5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 
 minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% wzrostu cen wg 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym 
roku w stosunku do minionego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, 

 poziom zmiany wynagrodzenia i cen jednostkowych zostanie ustalony na 
podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w 
komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 
stosunku do miesiąca, w którym została podpisana umowa,  

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to 
łącznie 5% w stosunku do pozostałej wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 1 ust. 5 umowy zdanie pierwsze. 

 początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia może nastąpić po upływie 
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, nie częściej niż 
co 12 miesięcy od poprzedniej zmiany. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 1)-4), mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w 
dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 
W przypadku zmiany umowy na podstawie pkt. 5) – Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę przedstawiając odpowiednie dokumenty i 
wykazując wszelkie przesłanki z lit. e). 
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie pkt. 5) – zmiany wynagrodzenia 
w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
– Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

6. Pozostałe zmiany: 
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1) rezygnacja z części zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 
proporcjonalnie do wartości, 

2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 
podatku), 

3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ i 
ofertą, 

4) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w 
trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

5) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
umowie, 

6) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej 
realizację, 

7) nadzwyczajna zmiany stosunków, powodująca, że spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,  

8) zmiana obowiązującego prawa wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze 
wykonywanie umowy,  

9) zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku 
dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach 
szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),  

10) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, 
adresu, nazwy),  

11) konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu 
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez 
podwykonawcę, 

12) dopuszcza się zmianę umowy dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w 
okresie trwania umowy zaistnieje konieczność realizacji zwiększonej ilości 
zamówień/świadczeń, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy (nieprzewidywany wzrost zapotrzebowania), a wartość tych 
zamówień/świadczeń nie przekracza 30% wartości zamówienia (netto) określonej 
pierwotnie w umowie. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie aneksu do 
umowy. 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Wykonawcom, a także 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 na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy (art. 505–590 ustawy).  

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

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
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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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo 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. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt. 6.1). 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub  wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-
mówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 
niż progi unijne. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 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, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu IX ustawy. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

20. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium. 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH 

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem 
ofert. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu. 

24. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty wraz z załącznikami. 

2. Projekt umowy. 

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

 


