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Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Zamawiającym jest:

Powiat Szydłowiecki zwany dalej „Zamawiającym”
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
NIP: 7991963340, REGON: 670223215,
Numer telefonu: +48 (48) 617 70 00, nr faksu: +48 (48) 617 70 09,
Godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Szydłowcu:
poniedziałek - piątek: godz. 7.30 – 15.30
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Adresy poczty elektronicznej: powiat@szydlowiecpowiat.pl
Adres strony internetowej BIP: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych.

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz
w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) „zamówienie" lub „przedmiot zamówienia” - zamówienie publiczne,

którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ,
d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

którego dotyczy niniejsza SIWZ,
e) „zamawiający" – Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd

Powiatu,
f) „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

mailto:powiat@szydlowiecpowiat.pl
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Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W
relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660,00 do km
3+003,00.

2.2 Zamówienie obejmuje:
- Roboty ziemne
- Remont rowu przydrożnego
- Regulację i umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym
- Regulację i umocnienie poboczy gruntowych mieszanką mineralno-

bitumiczną
- Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
- Budowę chodnika
- Regulację włączeń dróg lokalnych
- Budowę zjazdów indywidualnych szlakowych
- Budowę zjazdów indywidualnych bramowych
- Budowę zatok komunikacji zbiorowej przy przejeździe kolejowym
- Budowę zatoki komunikacji zbiorowej przy przedszkolu w Gąsawach

Plebańskich
2.3 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia

Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji,
zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze po
podpisaniu umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego
w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania.
Wykonawca powinien sporządzić harmonogram w oparciu o załącznik nr 9
do SIWZ. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą
odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli
w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe,
powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego
stanowiska.

2.4 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia
Zamawiającemu 5 dni po podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego,
sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki do SIWZ
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(kosztorys powinien być odrębny dla każdej roboty, czyli ilość kosztorysów
powinna odpowiadać liczbie dokumentacji technicznych). Załączone do
SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż
przedmiary nie obejmują pewnych robót wymaganych w dokumentacji
technicznej jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje.

2.5 W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień 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 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien
założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub
równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych
i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań
przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie
realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt
16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne
oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi
spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca
z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez
Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,
Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane,
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają
wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane
przez Zamawiającego.
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Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach
realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań
z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność
wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu
o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego
sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych
i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją
techniczną.

2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji
projektowej  stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

2.7 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot - 45.00.00.00-7 roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45232452-5 Roboty odwadniające
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
452332221-4 Malowanie nawierzchni

2.8 Roboty budowlane powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
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2.9 Zatrudnienie na umowę o pracę
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Czynności związane z wykonaniem robót ziemnych
b) Czynności związane z remontem rowu przydrożnego
c) Czynności związane z regulacją i umocnieniem poboczy gruntowych

kruszywem łamanym
d) Czynności związane z regulacją i umocnieniem poboczy gruntowych

mieszanką mineralno-bitumiczną
e) Czynności związane z budową chodnika
f) Czynności związane z budową zjazdów
g) Czynności związane z budową zatok

2.10 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2.11 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
2.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

2.12.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w punkcie 2.9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.9
czynności.

2.13.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do
31.10.2020 r.

Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24

ust. 5. ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo

zamówień publicznych dotyczące:
4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
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z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane
oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.),

b) wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie lub przebudowie drogi wraz z chodnikiem lub ciągiem pieszo
rowerowym o wartości minimum 1 800 000,00 złotych brutto.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa
w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia;

4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy;

4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
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zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane;

4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co
najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w pkt 4.2;
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy

tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
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upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 498 z poźn. zm.);

2) 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
środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt
14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają
w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a. zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17

ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z  Zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1-4,  co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż
3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca 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.

4.9 Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14,

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24
ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął
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okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął
okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

4.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione w pkt 4.10.

4.12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy
możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje
w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:
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5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca
składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.

5.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1.

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4
SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego.

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.

5.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
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wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, 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) zaświadczenia 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, 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) odpisu 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;

d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
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e) 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 (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ);

f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ);

g) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000
złotych;

h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału
w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego określonych w pkt od a do c.

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
- 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 raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

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 5.4 zastępuje się je dokumentem
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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.
Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się.

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów,
mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo
te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

5.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących
wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są
w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie,
o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału.

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniami na język polski.
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5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są
sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg
podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca
polega na podstawie pełnomocnictwa.

5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być
złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca
się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisującej.

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na
dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad,
o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność
z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu,
ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz
z informacją o liczbie poświadczanych stron.

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć
do oferty.

Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
6.1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 35 000 zł

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
6.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy zamawiającego: PKO S. A. O/Szydłowiec nr rachunku:
93 1240 5732 1111 0010 1736 3825.

6.4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego
dokonanie przelewu.

6.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,
które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.

6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać
następujące elementy.
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji

(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……….. do dnia

…………. .",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz
art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia
w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów
trzecich.

6.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
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6.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą,
począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż podział
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi
kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań
różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67

ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych.

7.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

7.6. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
7.7. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
7.8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej

sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
7.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby)

reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.

7.10.Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub
Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.

7.11.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą
sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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7.12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

7.13.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.

7.14.Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była
podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

7.15.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010.)
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o
których mowa w art. 11 ust. 2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010.) zgodnie z którym
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności,
działania w celu utrzymania ich w poufności. Zaleca się, aby informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od
pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.16.Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
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d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4
SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających
udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie
i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu
zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

7.17. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia
zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

7.18.Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) Starostwo Powiatowe w Szydłowcu plac Marii Konopnickiej 7,

26-500 Szydłowiec,
c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb - Gąsawy

Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003,
d) Nie otwierać przed dniem 04.12.2019 r. do godz. 10:00.

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć
w terminie do dnia 04.12.2019 r. do godziny 09:30 w Starostwie
Powiatowym Szydłowcu plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec,
Biuro Obsługi Petenta – Parter.

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 r. o godzinie 10:00 w Starostwie
Powiatowym Szydłowcu plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
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sala konferencyjna pokój nr 6.
8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.18 z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA".

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę,
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę
(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia
ofert.

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie
internetowej: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.
8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną

niezwłocznie zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania
ofert.

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/
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Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia
określa art. 632 w sposób następujący:
- § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie
rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

10.2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.

10.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może
jej zmienić.

10.5. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
10.6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie ograniczać):

10.6.1. Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych
zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót
wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie oraz wszelkich ogólnych
zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: kosztów
poniesionych na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg,
chodników i wszelkich zanieczyszczeń), ryzyka związanego
z wykonania robót i realizacji zobowiązań umownych.

10.6.2. Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.
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10.6.3. Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi
kosztami z tym związanymi włączając straty i transport na budowę.

10.6.4. Kosztami prób, nadzorów i odbiorów.
10.6.5. Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia

materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.
10.6.6. Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla

potrzeb wykonania robót objętych umową.
10.6.7. Maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z tym związanymi

włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze.
10.6.8. Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi.
10.6.9. Skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian, i uzupełnień do

istniejącej infrastruktury.
10.6.10. Kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami.
10.6.11. Spełnieniem dodatkowych wymagań.
10.6.12. Ryzykiem ryczałtu.
10.7 Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe

wykonanie zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające
na jej ostateczną wysokość.

10.8 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Rozdział 11
BADANIE OFERT

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub
części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1 Cena 60%
2 Gwarancja 40%

12.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja

Kryterium I - cena

              C.min.
C = ------------------ x 60
               C bad
C min.  – cena brutto oferty najtańszej
C bad.  – cena brutto oferty badanej

Kryterium II - gwarancja

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie
oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu
oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja
stosując poniższy wzór:
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                                      Długość gwarancji w ofercie badanej ( w miesiącach)
         Ocena punktowa =  -----------------------------------------------------   x 40 pkt
                              Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie
elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny
termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego
po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót). Maksymalny okres
gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca,
który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej
niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż
36 miesięcy lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie wskaże żadnego terminu
gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako
niezgodna z SIWZ.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te
informacje na własnej stronie internetowej
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net.

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie
         z art. 94 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie
         zamówienia publicznego.

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY

14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/
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reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku następujących formach:
15.2.1 pieniądzu;
15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

15.2.3 gwarancjach bankowych;
15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
15.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310 ze zm.)

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości
10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.
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15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie
z art. 151 ustawy pzp:

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

15.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.6 Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest
sposób reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub
poręczyciela. Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja
stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje
roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy (w tym roszczeń dotyczących zastrzeżonych kar umownych) oraz
roszczenia z tytułu rękojmi.

Rozdział 16
POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzór Umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.
16.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.
16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do

SIWZ.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
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17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ.

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej
stronie internetowej http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie
internetowej http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net.

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net.

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji
zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”)
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną.

18.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony potwierdza fakt jej otrzymania.

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/
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18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez
Wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez
Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez
Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jej treścią.

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, plac Marii Konopnickiej 7,
26-500 Szydłowiec.

18.6 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Magdalena Kisiel, nr tel. +48 (48) 617 70 00 fax. +48 (48) 617 70 09,
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl.

Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 20 RODO

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

dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe
Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb -
Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+660 do km 3+003” prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa Pzp”;

3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

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

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

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

dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

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

7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 21
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy
kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu robót,
Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób
Załącznik Nr 7 – Wzór umowy
Załącznik Nr 8 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 9 – Harmonogram
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