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Specyfikacja warunków zamówienia 
 

(na podstawie art. 281 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. poz. 2019 z późn. zm. zwanej dalej 
ustawą) 

 

Postępowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów 
od km 2+ 600 do km 4+ 300” 

1) Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 
prowadzonego postępowania 

Gmina Radłów, 
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, tel./fax /034/3599005, 3599004,  
e-mail: przetargi@radlow.pl,  
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl 
http://bip.radlow.pl/224/248/rok-2022.html 
 

 

3) Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert, czyli w trybie, o 
którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp. 

 

4) Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji 

 

5) Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od km 2+ 600 do km 4+ 300 
w miejscowości Biskupskie Drogi o łącznej długości 1 700 mb i szerokości jezdni 5,0 mb, na dz. oznaczonych w ewidencji 
gruntów jako działki Nr 1044, 871 obręb Biskupice i 84 obręb Radłów. 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 11S o gr. 5 cm warstwa ścieralna – 8 500,00 m2, 
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16 Wo gr. 6 cm warstwa wiążąca – 8 500,00 m2, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm, warstwa górna 10 cm na poszerzeniu istniejącej  
  nawierzchni bitumicznej obustronnie – 2 550,00 m2, 
- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 10 cm po 0,75 mb obustronnie – 2550,00 m2, 
- wykonanie 28 szt. zjazdów – 516 
 m2. 
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa łamanego naturalnego bazaltowego 
lub granitowego  
 
Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia. 
 

Całość zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia. 

 
INFORMACJA O POWODACH BRAKU PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 
 
Stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że nie dokonał podziału zamówienia na 
części ze względu na potrzebę skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, 
mogła by poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu przedmiotowego zamówienia, nadmiernymi trudnościami technicznymi i 
nadmiernymi kosztami wykonania. Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazanie jest, aby wykonywał go jeden 
wykonawca, ze względu na ścisłe ze sobą powiązane zadania. Zamawiający przeanalizował zakres oraz wielkość zamówienia, a 
także Wykonawców którzy mogą wziąć udział w tego rodzaju zamówienia ( małe i średnie przedsiębiorstwa ). 
 
Kody CPV:   
           45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                               roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

mailto:przetargi@radlow.pl
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          45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
              autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

          45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
          45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
          45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę   
          45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
          45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
          45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
  

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu pozyskania wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do 
prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez 
organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót jeżeli będzie to wymagane.  
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót napisana została w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne opracowane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

6) Termin wykonania zamówienia 

do 30 września 20222 r. 
 

 

7) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 

 

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

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem przetargi@radlow.pl.  
  
 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 
 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 
 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 
 
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
 
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie 
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 

 

9) Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i 
art. 69 

Zamawiający komunikuje się z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@radlow.pl
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10) Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami 

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:  Jacek Wróbel 

 

11) Termin związania ofertą 

30 dni od terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert) tj. 
do dnia 23 kwietnia 2022 

 

12) Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Ofertę powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Do oferty dołączyć należy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, które następnie powinno być zaszyfrowane wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi 

“Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE” (eIDAS) – 

obowiązujące od 1 lipca 2016 roku. 

5. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach .doc, .odt, .ods, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .jpg, .png, ze 

szczególnym uwzględnieniem plików .pdf 

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip .7Z 

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, 

w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym PAdES. 

8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 

Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w zakresie 

weryfikacji plików. 

9. Dokumenty składające się na ofertę, które należy złożyć obejmują: 

− formularz ofertowy; 

− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

− pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

− pełnomocnictwo dla osoby wyznaczonej do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

10. Formularz ofertowy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

muszą być złożone w oryginale. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika. 

12. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej i powinno być podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

 

13) Sposób oraz termin składania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 

https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 
3. Ofertę, w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej  
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem pola „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 
 
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym w pkt 20, 21 SWZ , w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę, przy czym przez podpis osobisty należy rozumieć podpis 
elektroniczny zgodny z art. 2 pkt 9  ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816). 
 
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
 
8. Termin składania ofert upływa 24.03.2022 roku do godz. 09:00 
 
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został 
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 
 
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

14) Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godz. 12:00 
 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) 
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

15) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 PZP 

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego 
zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp, tj. gdy wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie 
tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o 
którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
.  

 

16) Sposób obliczenia ceny 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót, przy zachowaniu następujących założeń: 

• zakres robót, który jest podstawą do obliczenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 

• ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót muszą zawierać wszystkie koszty związane 
z ich realizacją, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, związane 
z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z umowy, której wzór stanowi 
załącznik do niniejszej specyfikacji, 

• nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno w stosunku do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny 
oferty), 

dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności 
do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z przedstawionych w przedmiarach robót 
norm nakładów rzeczowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy. 
 

 

17) Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 
- wysokość ceny ofertowej - 60% 
- długość gwarancji - 40% 

 
Punktację przyznaje się według następującego wzoru:  
                                  
liczba punktów = (Cn/Cb) x 60 + (Gb/Gn) x 40 
 
gdzie:  Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena rozpatrywanej oferty 
 Gb – gwarancja rozpatrywanej oferty, Gn – najdłuższa gwarancja spośród ofert nieodrzuconych 
Wykonawca podaje długość gwarancji w pełnych miesiącach na formularzu ofertowym. Gwarancja musi się mieścić w zakresie od 
36 do 72 miesięcy. W przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje że długość gwarancji wynosi 72 miesiące 
 

 

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

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w 
informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z 
wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego. 

 

19) Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 

W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.  

 
 

20) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje 

Z postępowania wyklucza się wykonawcę (dotyczy również uczestników konsorcjum, podmiotów, na których zasoby powołuje się 
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek 
wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy PZP tzn.: 
 
„5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy 
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy; 
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo 
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje 
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

21) Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

• nie podlegają wykluczeniu z postępowania  

• spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań 
4) zdolności technicznej lub zawodowej lub finansowa - Wykonawca  spełnia ten warunek jeżeli wykonał z należytą 

starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 
7 000,00 m2 a wartość jednego zadania z zakresu wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej jest nie mniejsza niż 
800 000,00 zł brutto.  

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z uczestników konsorcjum lub samodzielnie jeden 
podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenia w/w podmiotów nie sumuje się 
 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , 
natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.  
Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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22) Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania i  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ  

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

• oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; 

 

• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty 

 
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 PZP. 
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

 

23) Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

24) Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do 
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 
większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy 

 

25) Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie 

Nie dotyczy 

 

26) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które 
wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy 
zatem, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy 
spółki cywilnej). 
 
2. 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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) inne dokumenty zawierające taką informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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3. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

 

27) Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie 
wymagania 

Nie dotyczy 

 

28) Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których 
mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Nie dotyczy 

 

29) Wymagania dotyczące wadium 

Nie dotyczy 

 

30) Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Nie dotyczy 

 

31) Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość 
albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Nie dotyczy 

 

32) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, 
jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Nie dotyczy 

 

33) Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

 

34) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje 
takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP 

Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. 

 

35) Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

36) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z 
informacjami, o których mowa w art. 230. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

 

37) Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych 
do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych oraz dołączenia katalogów elektronicznych do 
oferty. 

 

38) Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zamawiający informuje, że 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, dalej „RODO” niniejszym podaje istotne informacje o zasadach oraz o 
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przysługujących Pani/ Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Gminę Radłów – Urząd Gminy Radłów danych 
osobowych. 
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3, 46-331 Radłów, 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Radłów , 
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, e-mail iod@radlow.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od km 2+ 600 do km 4+ 300”. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), 
dalej ”ustawa Pzp”, 
5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, będą przechowywane 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla danego 
stosunku umownego przepisy regulują odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonywania umowy, okres 
przechowywania obejmuje cały ten czas. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 
7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 
22 RODO, 
8.  Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c) 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 **;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
*)  - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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