
 

 

Ogłoszenie nr 559949-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.  

Starostwo Powiatowe: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w 

Kępnie- ETAP II 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej Tak  

Nazwa projektu lub programu  
Etap Nr 2 Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie finansowana ze 

środków w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych .  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

Podmiot 

Powiat Kępiński , Starostwo Powiatowe w Kępnie NIP 6192019753 , ul. Kościuszki 5, 63-

600 Kępno Tel. ( 62) 78 28 900, fax ( 62) 78 28 901 strona internetowa: www.powiatkepno.pl 

, e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl Osoby do kontaktów :Jerzy Dobrzyński ,Gabriela 

Miszkinis  

„Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno, 

NIP 619 17 53 534 tel. 62 78-224-50, fax 62 78-299-74 e-mail biuro@wodociagi.kepno.pl 

Osoba do kontaktów: Joanna Świątczak  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, krajowy numer identyfikacyjny 

25085772900000, ul. ul. Kościuszki  5 , 63-600  Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, 



tel. 62 782 89 00, e-mail sekretariat@powiatkepno.pl, faks 62 782 89 01.  

Adres strony internetowej (URL): www.powiatkepno.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

Zamawiający: Powiat Kępiński, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym, oraz 

jako upoważniony zamawiający (w oparciu o Umowę zawartą w dniu 27 maja 2020 roku 

udzielonego Pełnomocnictwa) w imieniu i na rzecz nw. zamawiającego: „Wodociągi 

Kępińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno W wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną 2 umowy 

na Etap 1 i Etap 2  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) Tak  

bip.powiatkepno.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia Tak  

bip.powiatkepno.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie Nie  adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: Tak  Inny sposób:  

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca  

Adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pokój nr. 3  

Biuro Podawcze  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z 

przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę 

drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II  

Numer referencyjny: AB.272.6.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny Nie  



II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Dwa Etapy: 

1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w 

Kępnie” ETAP I 2) Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 2. W 

ramach ETAPU Nr 1 przewiduje się wykonanie następujących robót: - montaż sieci 

wodociągowej PEHD DN90 o długości: 160,10 m - montaż sieci wodociągowej PEHD 

DN110 o długości: 912,40 m - montaż przyłączy wodociągowych PEHD DZ32 - ilość 15 - o 

długości 93,20 m - montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN40 – ilość 1, o długości 

10,00 m - montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN63 - ilość 2 o długości 14,30 - montaż 

studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych ø1000 na kanale sanitarnym -13 studni i 

dwa trójniki - montaż kanalizacji sanitarnej z rur PVC – U, łączonych kielichowo DN200 o 

długości wszystkich odcinków: 491,40m - montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

-U, łączonych kielichowo DN160- ilość 13 szt o długości wszystkich przyłączy 73,80 m 3. 

Przedmiotem ETAPU Nr 1 jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – 

ulicy Dworcowa w Kępnie”, zgodnie z dokumentacją techniczną pn. Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowości Kępno ul. Dworcowa dz. nr. 623/2 dr,621/19 dr,616/13 dr,995/1 

dr,622/2,620/4, opracowana przez Autorskie Biuro Projektów, 63-600 Kępno, ul. Boczna 4, 

Pracownia Projektowa, 63- 600 Kępno, ul. E. Orzeszkowej 20. 4. Szczegółowy zakres prac i 

sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ: 1) Projekty budowlano- 

wykonawcze (załącznik nr 9a do SIWZ), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót (załącznik nr 10a do SIWZ), 3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz 

stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11a do SIWZ), 4) Zestawienie 

długości sieci (załącznik nr 12a do SIWZ), 5) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8a do 

SIWZ) 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) zawiadomienie o zakończeniu 

budowy, 2) wykonanie protokołów odbioru technicznych, branżowych: a) dezynfekcji, b) 

próby ciśnienia rurociągu wodociągowego + załącznik w wersji zdjęcia manometru, c) próby 

szczelności rurociągu kanalizacyjnego, d) badanie zagęszczenia gruntu, e) badanie 

przewodów kanalizacyjnych kamera TV, f) badanie wydajności hydrantu, 2) wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej pieczątką Starostwa (wersja 

papierowa + wersja elektroniczna na płycie CD) 6. W ramach ETAPU Nr 2 Zakres rzeczowy 

inwestycji zakłada przebudowę drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie na całym jej 

ciągu: 1) budowę wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego, 2) budowę wydzielonego-

bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem kolejowym, 3) budowę 

kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Parametry przebudowywanych odcinków 

dróg powiatowych objętych zamówieniem: 1) długość drogi: 890 mb 2) klasa drogi: (si)=(sd) 

klasa L; 3) szerokość pasa ruchu: odcinek 1 - (si) - 4,5mb- (sd)- 3,5mb- (wskazano szerokość 



pasa 3,5mb, jezdnia na odcinku 1 stanowi bezpośrednie skrzyżowanie z DK11 i 

zaprojektowana szerokość 4,5mb wynika z konieczności dostosowania promienia skrętu do 

wjazdu i parametrów DK11). Zachowanie pierwotnej szerokości pasa ruchu umożliwia 

dogodny wjazd i zjazd z DK11. Cały odcinek 1 stanowi element skrzyżowania z DK11. 

Odcinek 2: (si) - 3,5mb- (sd) - 3,5mb, Odcinek 3: (si)- 2,75mb - (sd) - 2,75mb, Odcinek 4: (si) 

- 5,35mb na całości jezdni; (sd)- szerokość jednego pasa ruchu 2,75mb. Odcinek 4 przebiega 

w całości pod wiaduktem kolejowym- skrzyżowanie z linią kolejową Poznań- Katowice, stąd 

konieczność wprowadzenia lokalnego zwężenia jednego pasa ruchu pod istniejącym 

wiaduktem, gdzie ruch dwukierunkowy odbywać się będzie po jednym pasie. Odcinek 5: (si) 

- 2,75 - (sd)- 2,75mb 4) budowa chodnika:(si) 886 mb strona lewa (sd) 196 strona prawa 5) 

przebudowa skrzyżowań: (si) 2 szt. (sd) 2 szt, 2 szt - droga gminna 6) przebudowa zjazdów: 

(si) 13 szt = (sd) 13szt. 7) budowa zatoki autobusowej: (si) 0 szt. (sd) 0szt. 8) budowa przejść 

dla pieszych: (si) 0 szt. (sd) 4 szt.( w tym jedno wyniesione, wszystkie z oznakowaniem 

aktywnym) 9) budowa ciągu pieszo-rowerowego: (si) 0mb (sd) 886 mb; 7. Podstawowy 

zakres robót: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) Roboty ziemne, 3) Korytowanie, 

profilowanie, stabilizacja, krawężniki, obrzeża 4) Podbudowy, ścieki prefabrykowane 5) 

Nawierzchnie, 6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 7) Pozostałe roboty, 8) 

Odwodnienie- roboty ziemne, 9) Odwodnienie – roboty montażowe, 10) Linia oświetlenia i 

kablowe 8. Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie została wykonana przez: EMWU 

KAROLAK ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 9. Szczegółowy zakres prac i 

sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ: 1) Projekty budowlano- 

wykonawcze (załącznik nr 9b do SIWZ), 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót (załącznik nr 10b do SIWZ) 3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz 

stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11b do SIWZ) 4) Wzór umowy 

stanowiący (załącznik Nr 8b do SIWZ) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na 

terenie przewidzianym do budowy a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być 

przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 10. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i 

zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy,(zawiadomienie prawomocne 

na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) c) wykonanie wideo rejestracji z 

inwentaryzacją wykonanego odcinka drogi w granicach pasa drogowego i przekazanie w 

wersji elektronicznej: tab, mif, shp, dxf w formie RL12 i warstwa odwzorowania 92, d) 

wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia, e) 

poniesienie kosztów związanych z przebudową sieci zawartych w dokumentacji technicznej, 

f) poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, g) poniesienie kosztów 

wynikających z porozumienia z korzystania z dróg, h) poniesienie kosztów naprawy dróg 

powiatowych, użytkowanych w związku z realizacją inwestycji w wielkości 400 ton betonu 

asfaltowego ułożonego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z 

przygotowaniem nawierzchni przez frezowanie, i) dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych za 

usunięte drzewa zgodnie z załączonymi decyzjami (drzewo z wycinki własnością 

wykonawcy), należy dokonać nowych nasadzeń w pasach drogowych dróg powiatowych lub 

na terenach będących własnością Powiatu na terenie powiatu kępińskiego. w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Informacja: Materiały rozbiórkowe typu: kostka rury, 

znaki itp. pochodzący z rozbiórki jest własnością Zamawiającego, składowane w Słupi 

p/Kępnem ul Katowicka 10 (teren PZD Kępno, odległość ok 10 km). 11. Do obowiązków 

wykonawcy należy także: powołać kierownika budowy i kierowników robót branżowych z 

uprawnieniami budowlanymi, 12. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do: - przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub 



atestów jakościowych wbudowanych materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia 

wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką 

zawodową. 13. Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano w (opisie 

przedmiotu zamówienia SIWZ wraz z załącznikami) przez wskazanie marki, znaku 

towarowego, producent patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, 

zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania 

równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w 

specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi 

elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie 

techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach: -wydajnościowych, 

funkcjonalnych; -jakościowych, np. posiadane certyfikaty; -gwarancyjnych – warunki 

gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia 

opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych , przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne” a zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany 

jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymogi opisane przez zamawiającego. W przypadku wymagania w SIWZ określonego 

oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy 

art. 30a i art.30b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie pochodzenia materiałów 

(w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowią informacje uściślającą i należy je traktować jako określone przykładowo w celu 

sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i 

wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji robót 

budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz 

spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna 

takie, które spełnią parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego 

z nazwy handlowej, lecz na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu 

zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania 

równoważne ma obowiązek wskazać, ze oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie 

przedmiotu zamówienia. 14 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót 

odpady budowlane oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt 

Wykonawcy. 15. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp 1) Zgodnie z art. 29 ust. 

3a – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 

1502 z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie: Budowa 



sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie 

inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 3) W okresie realizacji 

niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie 

budowy tj. w zakresie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie 

ETAP II 4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w 

terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu 

pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz oświadczenia, że osoby te będą 

zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 5) Nieprzedłożenie wykazu 

pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń 

niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane 

czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, 

określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 6) Zamawiający zastrzega 

sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o 

pracę. 7) Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy 

wynikających z kodeksu pracy.  

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45231300-8 

45111200-0 

45111100-9 

45112000-5 

45111230-9 

45200000-9 

45230000-8 

45233000-9 

45233161-5 

45233220-7 

45233290-8 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 



zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31  

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Etap I wykonanie do 31 

stycznia 2021 roku Etap II wykonanie do 31 maja 2021roku Roboty budowlane Etapu nr II 

odcinek od drogi krajowej nr 11 do dworca kolejowego PKP należy wykonać w terminie do 

31 grudnia 2020 roku  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie ETAPU 1 : 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał: a) minimum 1- robotę budowlaną , 

zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ przebudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb b) minimum 1- robotę 

budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci wodociągowej o długości min. 500 mb, które zostały wykonane w sposób 

należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. nie 

wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie 

krótszym niż 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 5 lat W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy 

warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie. c) Wykonawca wykaże iż dysponuje przy 

realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia [które będą 

nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do 

wykonania robót określonych w niniejszej SIWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w 

wykazie osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych 

poniżej: kierownik budowy/robót sanitarnych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności Kierownika budowy/robót 

sanitarnych uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych – bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać łącznie co najmniej 3 lata 

doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik 

robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o 

wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykazać się kierowaniem robotami na 

co najmniej 1 zakończonym zadaniu z zakresu budowy /rozbudowy / przebudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb oraz na co najmniej 1 

zakończonym zadaniu z zakresu budowy / rozbudowy / przebudowy sieci wodociągowej o 

długości min. 500 mb. Przez ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 



kanalizacyjnych – bez ograniczeń, należy rozumieć uprawnienia wydane na podstawie ustawy 

z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub 

równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a 

które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji 

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający określając wymogi w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo 

budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z 

dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65)). Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Załącznik Nr 5do SIWZ. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie ETAPU 

II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże. że: a) nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert lub w okresie krótszym niż 5 lat, jeżeli okres 

prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 5 lat wykonał należycie- od 1-2 robót 

budowlanych polegające na: Budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni 

asfaltowej o wartości łącznej 4.000.000,00 zł brutto – ( słownie złotych: cztery miliony 

00/100 ), które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie. b) 

Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] 

uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót określonych w 

niniejszej SIWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się 

kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej: kierownik budowy – 

wymagania (pełniący funkcję koordynatora wszystkich prac) w specjalności inżynieryjnej 

drogowej z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub (odpowiadające równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów), posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami jako 

kierownik budowy/ kierownik robót drogowych. kierownik robót sanitarnych – wymagania z 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu 

robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych, kierownik 

robót branży telekomunikacyjnych(teletechnicznej) – wymagania z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych (teletechnicznych) bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 2 lata 

doświadczenia w kierowaniu robotami jako kierownik budowy, kierownik robót w zakresie 

robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. kierownik 

robót elektrycznych – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 2 lata doświadczenia w 

kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy, kierownik robót zakresie robót 



elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku 

udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedna osobę, jeżeli 

wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla 

poszczególnych funkcji. Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie 

z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm ) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo 

budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z 

dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65)). W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek 

Wykonawcy muszą spełnić łącznie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



decyzji właściwego organu; b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; UWAGA: 

Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentów będzie obligowało wyłącznie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, 

przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 2). 3) 

Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2a,b,c) SIWZ – 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3a) 

SIWZ (powyżej) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) Wykaz robót budowlanych (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów, 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy Wykaz robót powinien 

potwierdzać: Zdolność techniczną i zawodową ETAPU I - minimum 1- robotę budowlaną , 

zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ przebudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb - minimum 1- robotę 

budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci wodociągowej o długości min. 500 mb, Zdolność techniczna i zawodowa 

ETAPU II - od 1-2 robót budowlanych polegających na Budowie, przebudowie lub remoncie 

drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości łącznej 4.000.000,00 zł brutto – ( słownie złotych: 

cztery miliony 00/100 ), b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 SIWZ, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami: W zakresie ETAPU I: kierownik budowy/robót sanitarnych: Co najmniej 1 osoba 

wykonująca czynności Kierownika budowy/robót sanitarnych uprawniona do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń. Niniejsza 

osoba musi posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor 

nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych 

sanitarnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz wykazać się kierowaniem robotami na co najmniej 1 zakończonym zadaniu 

z zakresu budowy /rozbudowy / przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o 

długości min. 300 mb oraz na co najmniej 1 zakończonym zadaniu z zakresu budowy / 

rozbudowy / przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 500 mb. W zakresie ETAPU II: 

kierownik budowy – wymagania z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające równoważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 

posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami jako kierownik 

budowy/ kierownik robót drogowych. kierownik robót sanitarnych wymagania z 

uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu 

robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych, Kierownik 

robót branży telekomunikacyjnych ( teletechnicznych)– wymagania, posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych (teletechnicznych) bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 2 lata 

doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jak kierownik budowy, kierownik robót 



w zakresie robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

kierownik robót elektrycznych- wymagania posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadający, co najmniej 2 lata 

doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik 

robót w zakresie sieci elektrycznej i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie 

maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedną osobę, jeżeli wykazana osoba posiada 

wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla poszczególnych funkcji. Na 

etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, 

oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia: Oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca: 1) spełnia warunki udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w 

oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z 

nich odrębnie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 

postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, 

który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z 

postępowania w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 5. UWAGA: Każdy 

Wykonawca(Oferent), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/index.html informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. – 

Załącznik Nr 6 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być 

złożona przez każdego z nich odrębnie). 6. Uwaga!!! Oświadczenia nie należy składać wraz z 

ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a 

co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 7. 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdy etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  



SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

Informacja na temat wadium  

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: Zamawiający żąda wniesienia 

wadium w wysokości w wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) 

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert. 

3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. z 

2016 poz. 359 ). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/ Kępno 24 1020 2212 0000 5702 0372 5900 z 

dopiskiem: Wadium – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 

inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II Kserokopię polecenia 

przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7. W przypadku 

wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie 

oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego 

dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Z treści 

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. W przypadku wnoszenia wadium przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium wnoszone w 

formach innych niż w pieniądzu winno w swej treści zawierać wskazanie wszystkich 

wykonawców wspólnie się ubiegających wraz z podaniem ich nazw i siedzib.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto oferty  60,00 

Okres gwarancji jakości  40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  



 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: Nie  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wystąpienie niekorzystnych 



warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i 

technologicznych a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu nawalnego, potwierdzonego 

pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie wykopów lub robót 

ziemnych, niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby powodujące wstrzymanie 

lub przerwanie prowadzenia prac, opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy, a także 

skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, w 

okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki 

atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ 

czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które Wykonawca winien wziąć pod 

uwagę przy składaniu oferty –cykl pór roku). b) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako 

siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia i okoliczności, nieprzewidywalne, 

niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe 

do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, 

akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, c) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, 

zezwoleń, itp. d) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez 

Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac 

przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność e) udzielenie w trakcie realizacji 

umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, 

mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ( 

powodujących konieczność jego wydłużenia), 2) Sposób i zakres wykonywania robót: a) 

wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych; b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych 

w dokumentacji projektowej np: wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania 

innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, niewykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego, c) zmiana podyktowana koniecznością 

wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, 

3) Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 umowy, na inne osoby posiadające co najmniej 

równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b) zmiana osób na stanowisku inspektora 

nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy 4) Zmiany podwykonawców: a) zmiany 

podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej 

kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia). b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w 

realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się 

Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot 

wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez 

zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Pozostałe 

zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. b) 

zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu , 



otrzymaną dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz, c) zmiana harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowiącego załącznik do niniejszej umowy( 

jeżeli wymaga się ) 3. Warunki wprowadzenia zmian: 1) inicjowanie zmian – na pisemny 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis 

propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztów zmiany, opis wpływu 

zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy 3) pisemna zgoda obu stron 

umowy, 4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiana umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 § 

18 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 

2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić. 3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu 

dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 

Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 

podstawą zmiany. 4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: a) zakres 

proponowanej zmiany, b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania 

zmiany, c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z postanowień Umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit. d powyżej, są 

wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w 

tym w szczególności: a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników 

lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, b) decyzje wydane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych, c) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do 

spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), 

d) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, e) dokument 

potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 

sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), f) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, g) 

dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, h) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu 

Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, i) dokument 

potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu 

wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów 

sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne 

wskutek dokonania proponowanej zmiany), j) dokument potwierdzający konieczność 

uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., 

które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, k) innych 

okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 



wykonania Umowy. 6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe 

okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest 

niemożliwe. 7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede 

wszystkim druga Strona może: a) zaakceptować wniosek o zmianę, b) wezwać Stronę 

wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień 

wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, c) zaproponować podjęcie negocjacji 

treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie 

wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 8. Zmiana Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają 

notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 10. W przypadku sporu pomiędzy 

Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w 

odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – 

Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na 

temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą 

Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona 

wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko 

Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii 

ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają 

do zmiany wynagrodzenia Umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-07-28, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  > PL  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


