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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowej prowadzonego postępowania 

Nazwa oraz adres zamawiającego Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 

pl. Zamkowy 18, 55–200 Oława 

Telefon    tel./fax. 71 303-30-19 

Adres poczty elektronicznej  sekretariat@pzd-olawa.pl 

Adres strony internetowej  
prowadzonego postępowania  www.pzd-olawa.pl 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienie SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: www.pzd-olawa.pl 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwaną dalej „ustawą PZP”. 

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V.Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu oławskiego 

2. Zakres robót obejmuje: 

1) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową 
na gorąco gr. 4 cm w ilości 2.100,00 (z wycinaniem)  

2) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem ręcznym w 
ilości 250,0 t (bez wycinania) 

3) wykonanie uspokojenia ruchu drogowego: 

 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych – 2 szt. – 16.500,0 t  

 wykonanie progów wyspowych – 3 kpl. – 7.440,0 t 

4) nakładki bitumiczne  

 frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm – 2.500,00 m2 

 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem 
mechanicznym – 250,00 t 

 wykonanie warstwy ścieralnej – 3.000,00 m2 

5) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - 
500 t 

6) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką „grysowo-emulsyjno-cementową” - 
typu SLURRY SEAL - 100 t 
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1. Warunki wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne:  

1) OST D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne, 

2) D – 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna WG PN-EN, 

3) D – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza 

4) WG PN-EN. 

5) D - 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 

6) D - 05.03.19a - Cienka  warstwa  na  zimno z  mieszanki  mineralno-emulsyjnej 

7) (w tym:  „SLURRY  SEAL”) 

8) D - 04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a) opcjonalne uzupełnienie ogólnych 
specyfikacji technicznych nawierzchni i podbudów asfaltowych  
obejmujące pełny zakres powołań na wymagania techniczne WT-1 i WT-2 
z 2010 r. 

Ponadto: 
 

Remonty masą na gorąco Remonty typu  
SLURRY SEAL 

Remonty grysami 

- do wykonania remontów cząstkowych 
(pozycja kosztorysowa 1-4 - załącznik nr 
2) należy zastosować asfalt AC11S, 
50/70, PMB 45/80-55 wg WT2 2013 

- do wyrównania istniejącej podbudowy 
(pozycja kosztorysowa 5 - załącznik nr 
2), należy zastosować asfalt AC11W, 
35/5, 50/70, wg WT2 2013 
 

- do wytwarzania mieszanki 
mineralno-emulsyjnej należy 
stosować następujące kationowe 
emulsje asfaltowe według PN-EN 
13808 [23] i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 [25]: 

 C 60 B 5 ME lub C 60 B 6 ME – 
kationowa emulsja asfaltowa o 
zawartości lepiszcza 60%, 
wyprodukowana z asfaltu 
drogowego o klasie indeksu rozpadu 
5 lub 6, przeznaczona do mieszanek 
mineralno-emulsyjnych, 

 C 60 B 7 ME – emulsja jak wyżej, 
lecz o klasie indeksu rozpadu 7, 

 C 65 B 5 ME lub C 65 B 6 ME – 
emulsja jak wyżej, o zawartości 
lepiszcza 65%, i klasie indeksu 
rozpadu 5 lub 6. 

- do remontów należy stosować 
emulsje asfaltowe niemodyfikowane 
szybkorozpadowe   klasy K1-65 MP 
lub K1-70 MP wg EmA-99; 
 

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczać aktualne 
informacje o używanych  emulsjach, informacja powinna zawierać 
obowiązkowo nazwę wyrobu, nazwę producenta,  okres gwarancji, wielkość 
dostawy, datę produkcji, zakres zastosowania, informację że wyrób uzyskał 
aprobatę techniczną; 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennego ważenia remontera wraz 
z materiałami na wadze w m. Oława. W przypadku stwierdzenia braku ilości 
zadeklarowanych materiałów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karty 
umowne w wysokości 1 % wartości zamówienia; 

- roboty wykonywane będą na podstawie zleceń częściowych, wystawianych przez Zamawiającego; 
- harmonogram robót ustalany będzie na bieżąco z zastrzeżeniem dyspozycyjności Wykonawcy do dwóch dni od 

wystawienia zlecenia; 
- szczegółowa lokalizacja robót naprawczych wg wskazań Inspektora Nadzoru; 
- Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty utrzyma w ciągłej czystości jezdnię i dojazdy do posesji w czasie 

prowadzenia prac; 
- po wykonaniu zakresu zamówienia częściowego oraz uprzątnięciu terenu robót, Wykonawca zgłasza na piśmie roboty do 

odbioru, załączając do zgłoszenia obmiar wykonanych robót; 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. Realizacja będzie uzależniona od stanu 

nawierzchni dróg i warunków atmosferycznych; 
- w celu wykonania zadania Wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14.10.2003 r. poz. 1729) w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem lub 
skorzystać z „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Oławskiego” (do 
wglądu w siedzibie PZD Oława, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława) i w cenie oferty  wyniesie go w teren (zgodnie z 
zatwierdzonym projektem) i utrzyma w czytelności i kompletności oznakowanie robót przez cały czas ich trwania; 



PZD.251.1.2021.AK  

5 

- w przypadku potrzeby wprowadzenia ruchu wahadłowego podczas robót prowadzonych w pasie drogowym, wymagane jest 
aby osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem posiadały stosowne zaświadczenia wydane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem 
drogowym; 

- Wykonawca ma obowiązek okazać (na żądanie Zamawiającego) w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub świadectwo 
dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, 
w okolicznościach, o których mowa w art. 85 ustawy PZP. 

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

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

9. Podwykonawcy: 

1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2) Zamawiający nie przewiduje powierzania części zamówienia dalszym podwykonawcom 

3) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom wykonawca zobowiązany jest 
podać ich dane zgodnie z załącznikiem do SWZ. 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: 8 miesięcy od podpisania umowy. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

1. 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. 
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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 w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 
obejmujących wykonanie: 

 dla remontów masą na gorąco  

- 2 zadania o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każde,  

 dla remontów typu SLURY SEAL 

- 1 zadanie o wartości minimum 50.000,00 zł brutto,  

 dla remontów grysami – „paczer” 

- 1 zadanie o wartości minimum 200.000,00 zł brutto,  

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, 

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: 
 wytwórnia mas bitumicznych – min. 1 szt. 
 remonter drogowy typu MINI SLURRY – min. 1 szt.  
 remonter typu np. PATCHMATIK – min. 1 szt. 
 rozkładarka o szer. min. 1,5 m - min 1 szt. 
 frezarka o szer. min. 1,0 m. – 1 szt. 
 walec - min 1 szt. 
 piła do asfaltu - min 1 szt. 
 termos do przewozu masy bitumicznej - min 1 szt. 
 środek transportowy - min. 3 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. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane.  

3. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy.  
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 PZP.  

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ. 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

 
1. 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  

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

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 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.  

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 o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 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. 

7. 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).  
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8. 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) 

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. 

1. Anna Kurylak,   tel. 71 30 330 19. 
2. Krystian Rzemykowski,  tel. 71 30 330 19. 

XI. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22 marca 2021 
roku (30 dni) 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. 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.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla 
systemu Linux i MACOS.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

 



PZD.251.1.2021.AK  

9 

 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

3) Wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ; 

4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.;  

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców.  

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 
Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

XIII. Sposób oraz termin składania ofert  

1. 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.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2021 
roku, do godz. 10:00  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 
„ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  



PZD.251.1.2021.AK  

10 

XIV. Termin otwarcia ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2021 r., o godzinie 10:30.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

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

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.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

XV. Podstawy wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który spełnia przesłanki określone 
w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy PZP: 

1. W art. 108 ust. 1 ustawy PZP tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
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,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
po-chodzenia 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. poz. 769), 

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,  

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;  
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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 do-puszczenie 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, 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. 

2. W art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy PZP tj. Z postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 
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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

 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;  

 5)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów; 

7)   który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nie-należycie 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; 

XVI.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia. 

1. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji 
oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 
następujące dokumenty:  

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;  
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2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, 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) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.  

XVII. Sposób obliczenia ceny  

1. Założenia wyjściowe: 

1) oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą 
kalkulacji uproszczonej; 

2) zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego na Załączniku Nr 2; 

3) dopuszcza się opracowanie kosztorysu ofertowego na podstawie Załącznika Nr 2 - przepisanie 
bez dokonywania  jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu treści; 

4) podstawę wyceny stanowią: 

-  przedmiar robót ujęty w Załączniku Nr 2 „Kosztorysu ofertowego” – kol. nr  2, 3, 4 i 5; 

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzujące zakres prac 
podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz wymagania jakościowe związane z 
wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu; 

5) cenę jednostkową robót Wykonawca może określić na podstawie kalkulacji własnej, 
zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy 
sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz z 
dodanymi kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp); 
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6) wartość kosztorysową netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się jako sumę iloczynów 
ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i 
usług; 

7) ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z 
polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza; 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy 
arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) użyte do wyliczenia cen i wartości 
kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników 
obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych 
groszy). 

2. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na Załączniku Nr 2: 

1) pominięcie lub brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty; 

2) dodanie przez Wykonawcę do kosztorysu ofertowego pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

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 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług 
(VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę 
i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

1) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

1) CENA – 60 % 

2) CZAS REAKCJI –  40 % 

2. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa powołana przez Kierownika Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Oławie. 

3. CENA będzie oceniana na podstawie ceny ofertowej.  

1) Najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych 
w  ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem. Porównywane będą ceny brutto za 
całość przedmiotu zamówienia. 
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2) Ceny w pozostałych ofertach będą punktowane następująco: 

3) Przyjmuje się poziom odniesienia rozumiany jako stosunek ceny minimalnej do ceny oferty 
badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1 % = 1 pkt) obliczamy przyznaną 
liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę tego kryterium tj. 60 
pkt. 

 

4. CZAS REAKCJI 

1) Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

Czas reakcji w trybie awaryjnym Ilość punktów 

1 dzień 40 
2 dni 20 
3 dni 0 

 

2) Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty długości czasu reakcji w trybie awaryjnym na otrzymane zlecenie. 

3) Najkrótszy możliwy czas reakcji zadeklarowany przez Wykonawcę w trybie awaryjnym to 1 
dzień, najdłuższy możliwy czas reakcji zadeklarowany przez Wykonawcę w trybie awaryjnym to 
3 dni. 

4) Wykonawca winien zaproponować długość czasu reakcji w pełnych dniach, tj.: 1dzień  lub  2 
dni lub 3 dni.  

5) Kryterium czas reakcji obliczane będzie na podstawie czasu przystąpienia przez Wykonawcę do 
prac w trybie awaryjnym po otrzymaniu zlecenia, zgodnie z przyjętą między stronami formą.  

6) Rozpoczęcie prac musi nastąpić w czasie (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od 1 dnia do 3 dni od  
otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania danego zakresu robót. 

7) O rozpoczęciu prac Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego mailowo lub 
telefonicznie. 

Uwaga : 
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu czasu reakcji krótszego lub 
dłuższego niż terminy określone przez Zamawiającego jako minimalny                               
i maksymalny, lub nie podania w ogóle tych terminów oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.  

5. Łączna ocena oferty 

1) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów za sumę 
wszystkich kryteriów tj.: cena + czas reakcji.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych 
ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

Cena minimalna 
Ocena punktowa =----------------------------  x 60 punktów 

Cena badana 
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9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w  pkt 8, zamawiający wzywa 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

XIX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą.  

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy PZP.  

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w 
Banku Spółdzielczym w Oławie Nr 62 9585 0007 0010 0017 6994 0003 z dopiskiem 
„Wadium na remonty dróg” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności:  

2) upływu terminu związania ofertą;  

3) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

4) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia  

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca 
wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z 
utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 
jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył 
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, 
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako 
najkorzystniejszej;  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie,  
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 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe. 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, 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.  

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 9 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  

7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do 
złożenia kosztorysów ofertowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ).  

XXI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  
w ofercie. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w: Banku Spółdzielczym w Oławie Nr 62 9585 0007 0010 0017 6994 0003 
z dopiskiem: PZD.251.1.2021.AK. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
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koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy.  

6. 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. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy PZP. 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia; 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SWZ jest zwracana nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Za-mawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej" PZP.  

XXIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

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 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 @pzd-
olawa.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.pl 

3. PZD przetwarza dane osobowe w następujących celach:  
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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. 

 

 


