
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535D ulica Witosa i 1551D ulica
Oławska w Jelczu-Laskowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

1.3.) Oddział zamawiającego: PZD w Oławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931959992

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 18

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3033019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-olawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg i mostów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535D ulica Witosa i 1551D ulica
Oławska w Jelczu-Laskowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c968241e-325f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241006/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 13:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003007/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535D ulica Witosa i 1551D
ulica Oławska w Jelczu-Laskowiacach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c968241e-325f-11ec-a3fb-
0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, od terminu otwarcia ofert, komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email –
anna.kurylak@pzd-olawa.pl ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
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. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia iwycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
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podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem wyznaczonego terminu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Dokumenty
elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U poz. 2452) Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w SWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .jpg, .bmp i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z 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 95/46WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), zwanym dalej RODO informujemy, że od
dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych
osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, zwanego dalej PZD.1. Administratorem
Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy z siedzibą w Oławie pod adresem: Plac Zamkowy
18, 55-200 Oława, reprezentowany przez Pana Wojciecha Drożdżala Dyrektora; dane kontaktowe
PZD: numer telefonu 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat @pzdolawa.pl 2. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Plac Zamkowy 18, 55-200, numer telefonu: 71 303 30 19,
adres e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl3. PZD przetwarza dane osobowe w następujących celach: 1)
złożenia wniosku (podania), w związku z wydaniem decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi lub
wniosku, w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji. Podstawa prawna
przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego,2) realizacji zawartej z PZD umowy,3) wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na PZD, w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki
organizacyjnej i realizacji zawartych umów,4) dochodzenia należności w ramach realizacji zadań
PZD,5) wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym w celach statystycznych. 4.Dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład:
zasięgnięcie opinii innego organu, przekazanie wniosku do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia
sprawy.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, obowiązujących
w PZD.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji
międzynarodowych i nie będą również profilowane.7. W zakresie przetwarzania danych osobowych w
celu o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) podanie danych osobowych dotyczących
oznaczenia strony jest obowiązkowe, podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail jest
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dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. 8 W zakresie,
w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD (pkt. 3 ppkt 2),
podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.9. Każda zainteresowana osoba, której dane
osobowe są przetwarzane przez PZD ma prawo do : dostępu do treści danych, sprostowania danych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę
osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.11. W przypadku uznania,
że przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie
zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.251.10.2021.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 595667,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1535D ulica Witosa
i 1551D ulica Oławska w Jelczu-Laskowicach i obejmuje wykonanie:
1) oświetlenia
2) sygnalizacji świetlnej
3) części drogowej

2. Zakres robót obejmuje:
1) wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową z kostki brukowej betonowej 
2) regulacja włazów kanałowych i zaworów
3) wymiana nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej SMA
4) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
5) wykonanie oświetlenia drogowego
6) wykonanie sygnalizacji świetlnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518000-0 - Światła sygnalizacyjne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

34922100-7 - Oznakowanie drogowe
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45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
mowa w art. 112 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jeżeli:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 500.000,00 zł. 
Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej jeżeli:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:
Wykaz robót budowlanych obejmujących wykonanie:
• 2 zdania o wartości min. 350.000,00 zł. brutto każde polegające na budowie lub/i przebudowie
dróg, chodników 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:
• min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• min. 1 osobę na stanowisku Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
c) dysponuje narzędziami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia publicznego:
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• rozkładarka mas bitumicznych o szerokości min. 3,0 m – min. 1 szt., 
• koparko-ładowarka – min. 1 szt. lub koparka i ładowarka – po 1 szt. 
• walec drogowy 10t – min. 1 szt.
• samochód ciężarowy pow. 10t – min. 1 szt.

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty -
wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 3) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór
stanowi załącznik nr 6 do SWZ;4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 7
do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz oferty, kosztorys ofertowy, dowód wpłaty wadium, zaakceptowany projekt umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
8.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na
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zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniają oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ oraz
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
a)na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwest., mogą
byćdokonywane zmiany technologii lub zakresu wykonywania elementów robót. Dopuszcza się
jetylko w przypadku, gdy, prop. prace są niezbędne do wykonania dla prawidłowej
realizacjicałości zadania;b)w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązania
równorzędnegoalbo lepszego funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, Wykonawca
przedstawiaprojektzamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
wymagazatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru
iakceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia
robót.c)wprzypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWIORB
powodowałobywadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie ww. zmian
w stosunkudodokumentacji proj.a)spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku
terminzakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni
trwanianaprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową;b)spowodowane
warunkamiatmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenie prób isprawdzeń, orazdokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin
zakończenia zamówieniazostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków
uniemożliwiających prowadzenie robótpotwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku
budowy.c)spowodowane warunkamigeologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich
ujawnienia na placu budowy, gdyuniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją
projektową,d)spowodowanewarunkamiarcheologicznymi, gdy zachodzi konieczność
przeprowadzenia ratowniczych badańarcheologicznych e)spowodowane ujawnieniem na placu
budowy niewybuchów lubniewypałów3)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nainne spełniające warunki określone w SIWZ. W przypadku kierownika
budowy oraz kierownikarobót wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie
mniejszym, niż osobawskazana w ofercie.4)Zmiana podwykonawcy - podmiotu, na którego
zasobyWykonawcapowoływał się w złożonej ofercie w celu wykazania spełniania warunków
udziału wpostępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego
innegopodwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu
niemniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w
trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.5)Rezygnacja z podwykonawcy - podmiotu, na
któregozasobyWykonawca powoływał się w złożonej ofercie w celu wykazania spełniania
warunkówudziału w postępowaniu.6)Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego
realizacjirobót.7)Pozostałych przypadkach, kiedy:a)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
robótbudowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, oile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 214
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ust. 1 pkt 7 PZP b)zmianyumowy spowodowane są okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytąstarannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówieniaokreślonej pierwotnie w umowie c) zmiany dotyczą przypadku, kiedy
wykonawcę, któremuzamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, powstały
w wyniku połączenia,podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcylub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, niezachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnychzmian umowy, d)zmiany dotyczą przypadku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązańwykonawcy względem jego podwykonawców e)łączna wartość
zmian jest mniejsza niżprogiunijne oraz jest niższa niż 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-06
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z 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 95/46WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), zwanym dalej RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie, zwanego dalej PZD.1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zarząd Drogowy z siedzibą w Oławie pod adresem: Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława, reprezentowany przez Pana Wojciecha Drożdżala Dyrektora; dane kontaktowe PZD: numer telefonu 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat @pzdolawa.pl 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Plac Zamkowy 18, 55-200, numer telefonu: 71 303 30 19, adres e-mail: sekretariat@pzd-olawa.pl3. PZD przetwarza dane osobowe w następujących celach: 1) złożenia wniosku (podania), w związku z wydaniem decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi lub wniosku, w celu podjęcia przez PZD działań zmierzających do jego realizacji. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy o drogach publicznych i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,2) realizacji zawartej z PZD umowy,3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PZD, w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki organizacyjnej i realizacji zawartych umów,4) dochodzenia należności w ramach realizacji zadań PZD,5) wewnętrznych celów administracyjnych PZD, w tym w celach statystycznych. 4.Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład: zasięgnięcie opinii innego organu, przekazanie wniosku do organu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, obowiązujących w PZD.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych i nie będą również profilowane.7. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt. 3 ppkt.1) podanie danych osobowych dotyczących oznaczenia strony jest obowiązkowe, podanie danych dotyczących numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. 8 W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z PZD (pkt. 3 ppkt 2), podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.9. Każda zainteresowana osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PZD ma prawo do : dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PZD danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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