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(Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych w zamówieniu pn.

„Modernizacja odcinków dróg powiato^A/ych nr 2900E, 2902E i 2904E
na terenie gminy Tuszyn";5

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W IMIENIU
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

STAROSTA

^
Andrzej Opala

Łódź, dnia 20 lipca 2022 r.

IRiD.272.1.20.2022 - „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
str. 1



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ ł. AMZW4 / ADRES ZAAMWMJ^CEGO

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
NIP: 725-18-38-572
tel.42633-71-91
fax.42632-93-11
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą https://bip.lodzkiwschodni.pl/)
e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /72gq27iww7/SkrytkaESP - (90-113 - Starostwo
Powiatowe w Łodzi)

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA! INFORMACJE DOTYCZĄCEPOSTĘPOWANIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129
z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia,
odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
10. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia wskazana jest ustawa bez

bliższego określenia, odnosi się to do w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Postępowanie oznaczone jest znakiem/numerem: IRiD.272.1.20.2022.
12. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie

podane w ust. 11.
13. Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą
udostępniane na stronie internetowej zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej -
httDs://biD.lodzkiwschodni.pl/) w zakładce Zamówienia Publiczne.

14. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP.

15. Na miniPortalu Zamawiający udostępnia następujące informacje: tryb, numer ogłoszenia
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BZP/ Nr referencyjny, tytuł/nazwę postępowania, dane Zamawiającego, adres strony www
Zamawiającego.

§3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych
nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn". Na całość zadania składają się trzy elementy:

Element 1 obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2900E (ul. Żeromskiego w Tuszynie)
długości 1 769 m polegającą na budowie chodników, zjazdów i ciągu pieszo-jezdnego wraz
z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej (finansowanie w ramach Programu Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) a także wykonaniu nawierzchni
bitumicznej na długości 450 m (w tym 24 m (km 0+000 - 0+024) - finansowanie z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 426 m (km 0+024 -
0+450) - finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Szczegółowy zakres przyjętych rozwiązań został określony w Projekcie wykonawczym pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E ul. Żeromskiego w zakresie budowy chodnika, zjazdów
i ciągu pieszo - jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 12a do SWZ) oraz Projekcie stałej organizacji
ruchu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E ul. Żeromskiego w zakresie w zakresie
budowy chodnika, zjazdów i ciągu pieszo -jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 12a do SWZ) a także
w Projekcie budowlano - wykonawczym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E poprzez
wykonanie nakładki - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" (zał. nr 12b
do SWZ).

Element 2 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2904E (ul. Ściegiennego w Tuszynie)
na odcinku długości 1 621 m polegającą na budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbudową
kanalizacji deszczowej (finansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych) a także wykonaniu nawierzchni twardej na długości 906 m -
ul. Sadowa w Woli Kazubowej (finansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych) i budowie kanału technologicznego - finansowanie
ze środków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Szczegółowy zakres przyjętych rozwiązań został określony w Projekcie wykonawczym
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E ul. Ściegiennego w zakresie budowy ciągu pieszo
- jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 13a do SWZ) oraz Projekcie stałej organizacji ruchu
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E ul. Ściegiennego w zakresie budowy ciągu pieszo
- jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 13a do SWZ) a także w Projekcie budowlano - wykonawczym
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" (zał. nr 13b
do SWZ) oraz Projekcie stałej organizacji ruchu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E
ul. Sadowa w Woli Kazubowej" (zał. nr 13b do SWZ).

Element 3 obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2902E (ul. Brzezińska, ul. Kępica
wTuszynie) długości 2 610 m polegającą na budowie chodników i ścieżki rowerowej oraz
przebudowie dwóch przepustów w km 1+350 i km 3+145 i budowie jednego przepustu w km
2+200 (w tym 2 460 m (km 0+830 - 3+290) wraz z przebudową dwóch przepustów w km 1+350 i
km 3+145 - finansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych oraz 150 m (km 3+290 - 3+440) wraz z budową przepustu w km 2+200 -
finansowanie ze środków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

Szczegółowy zakres przyjętych rozwiązań został określony w Projekcie zagospodarowania terenu
i Projekcie techniczno - wykonawczym pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu
drogi powiatowej nr 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do
ul. Kaczeńcowej" (zał. nr 14 do SWZ) oraz Projekcie stałej organizacji ruchu pn.: „Budowa
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chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2902E od istniejącego chodnika
w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" (zał. nr 14 do SWZ).

UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTU 3!

1) Dokumentacja projektowa dot. elementu 3 obejmuje także przebudowę odcinka drogi od
km 0+000 do km 0+830 oraz wykonanie nakładki bitumicznej i korekty (poszerzenia) drogi od
km 0+830 do 3+440. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania tych robót. Załączone
przedmiary robót zostały dostosowane do aktualnego zakresu zamówienia. Przedmiary
robót mają charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich
wielkości.

2) Ze względu na fakt, iż przedmiotowe zamówienie nie obejmuje na obecnym etapie wykonania
nakładki bitumicznej i korekty (poszerzenia) drogi, Wykonawca robót zobowiązany będzie do:
a) utrzymania odwodnienia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie rur pod

projektowaną ścieżką/chodnikiem. Lokalizację rur należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

b) opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia (na zakończenie robót budowlanych)
zmienionej tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającej miejscowe zawężenia jezdni
i informacje o śliskiej nawierzchni do momentu wykonania nakładki bitumicznej i korekty
(poszerzenia) drogi,

c) wykonania projektowanego krawężnika z zachowaniem odpowiedniej jego wysokości, tak
aby po przeszłościowym wykonaniu nakładki bitumicznej wysokość krawężnika spełniała
założenia dokumentacji projektowej.

PRZEDMIOTOWE ZADANIE JEST DOFINANSOWANE Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

1. Opis stanu istniejącego.
Droga powiatowa nr 2900E (dot. elementu 1 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej

nr2900E (ul. Żeromskiego w Tuszynie)), na odcinku od ul. Brzezińskiej w stronę autostrady A1,
w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną oraz częściowo obustronne i jednostronne
chodniki i pobocza częściowo gruntowe i częściowo z kruszywa, za którymi miejscowo znajdują
się rowy przydrożne. Stan nawierzchni istniejących chodników i zjazdów Jest zły, z licznymi
zapadnięciami i ubytkami.

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy i rozdeszczenie
wód opadowych na poboczach gruntowych, częściowo poprzez odcinki obustronnych rowów
przydrożnych i przepustów oraz miejscowo poprzez istniejącą kanalizację deszczową. Zły stan
techniczny nawierzchni jezdni oraz nieregularne spadki poprzeczne i podłużne powodują
powstawanie miejscowych zastoisk wodnych oraz niekontrolowany spływ wód opadowych.
Istniejące rowy przydrożne oraz przepusty są w znacznym stopniu zamulone i porośnięte trawą
co utrudnia odpływ wód opadowych. Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieci:
teletechniczną, elektroenergetyczną, gazową, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

Droga powiatowa nr 2904E (dot. elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej
nr 2904E (ul. Ściegiennego w Tuszynie)), w stanie istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną
oraz obustronne pobocza częściowo gruntowe i częściowo z kruszywa, za którymi miejscowo
znajdują się rowy przydrożne.

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy i rozdeszczenie
wód opadowych na poboczach gruntowych, częściowo poprzez odcinki obustronnych rowów
przydrożnych i przepustów oraz częściowo na przyległy teren w granicach istniejącego pasa
drogowego. Zły stan techniczny nawierzchni jezdni oraz zawyżone pobocza i nieregularne spadki
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poprzeczne i podłużne powodują powstawanie miejscowych zastoisk wodnych oraz
niekontrolowany spływ wód opadowych. Istniejące rowy przydrożne oraz przepusty są
w znacznym stopniu zamulone i porośnięte trawą co utrudnia odpływ wód opadowych. Na

terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieci: teletechniczną, elektroenergetyczną, gazową
oraz wodociągową.

Droga powiatowa nr 2904E (dot. elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej
nr 2904E (ul. Sadowa w Woli Kazubowej)), klasy technicznej „Z", w stanie istniejącym posiada
nawierzchnię częściowo bitumiczną i częściowo z kruszywa o szerokości zmiennej. Nawierzchnia
jest w złym stanie technicznym. Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna się od skrzyżowania
z drogą gminną nr 106605 E a kończy na granicy Powiatu Łódzkiego Wschodniego i gminy
Tuszyn. Obie łączące się drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną w obrębie skrzyżowania.
W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi powiatowej znajdują się liczne pola uprawne
i pojedyncza zabudowa jednorodzinna. Woda opadowa w stanie istniejącym na drodze
powiatowej rozdeszczona jest powierzchniowo na przyległy teren zielony oraz miejscami
do przydrożnego rowu w granicach istniejącego pasa drogowego. Na terenie planowanych robót
zinwentaryzowano sieci: elektroenergetyczną i wodociągową.

Droga powiatowa nr 2902E (dot. elementu 3 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej
nr 2902E (ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie)), na odcinku od okolic zjazdu do oczyszczalni
ścieków a ul. Kaczeńcową jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową. Ulica posiada jezdnię
bitumiczną dwupasową o szerokości zmiennej oraz obustronne pobocze częściowo gruntowe
i częściowo z kruszywa o zmiennej szerokości. W bliskim otoczeniu drogi znajduje się zabudowa
jednorodzinna, zagrodowa i pola uprawne. Woda opadowa w stanie istniejącym odprowadzana
jest do rowów odwadniających.

Na terenie planowanych robót zainwentaryzowano następujące sieci: teletechniczną,
elektroenergetyczną, gazową, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Materiały budowlane, sprzęt i maszyny.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy
własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów
i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt

maszyny Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte
umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy
stanowiącym zał. nr 11 do SWZ.

3. Prace związane z realizacją zadania.

Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych, szczegółowo określonych
w dokumentacji projektowej dla elementu 1, elementu 2 i elementu 3 zadania, Wykonawca winien
uwzględnić niżej wymienione prace:
1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby),
2) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie,
3) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
4) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzonych robót budowlanych,
5) odtworzenie (w przypadku naruszenia) punktów stałej osnowy geodezyjnej,
6) obsługę geodezyjną,
7) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
8) transport odpadów na składowisko odpadów z poniesieniem kosztów składowania,
9) powiadomienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie co najmniej na 7 dni przed

przystąpieniem do prac budowlanych o terminie ich rozpoczęcia oraz dokonania wspólnie
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4.

z przedstawicielem ZWiK w Tuszynie przeglądu istniejącego uzbrojenia. Prace należy
prowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w uzgodnieniach ze ZWiK w Tuszynie dla
poszczególnych elementów zadania.

UWAGI!
1) Obszar realizacji zadania (ul. Żeromskiego, Sadowa i Kępica) znajduje się częściowo

w obrębie stref ochrony archeologicznej. Inwestor zapewni nadzór archeologiczny dla
realizowanego zadania.

2) Ze względu na występujące gniazda ptasie i dziuple, wycinka drzew przewidziana w ramach
realizacji elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904E
(ul. Ściegiennego w Tuszynie) możliwa będzie w terminie od 15.08.2022r. Wycinka drzew
w terminie od 15.08.2022r. do 15.10.2022r. powinna odbywać się pod nadzorem
przyrodniczym. Inwestor zapewni nadzór przyrodniczy dla realizowanego zadania.

Obowiązujące opracowania.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych elementów został ujęty w opracowaniach:
1) Dla elementu 1 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2900E

(ul. Żeromskiego w Tuszynie):
1) Projekt wykonawczy;
2) Projekt stałej organizacji ruchu;
3) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
4) Inwentaryzacja drzew do wycinki;
5) Opinia geotechniczna;
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E ul. Żeromskiego w zakresie budowy
chodnika, zjazdów i ciągu pieszo -jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 12a do SWZ)

oraz:

7) Projekt budowlano - wykonawczy;
8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E poprzez wykonanie nakładki -
ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do ul. Wysokiej" (zał. nr 12b do SWZ).

2) Dla elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904E
(ul. ŚciegiennegowTuszynie):
a) Projekt wykonawczy;
b) Projekt stałej organizacji ruchu;
c) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
d) Inwentaryzacja drzew do wycinki;
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E ul. Ściegiennego w zakresie budowy ciągu
pieszo - jezdnego w Tuszynie" (zał. nr 13a do SWZ)

oraz dla elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904E
(ul. Sadowa w Woli Kazubowej)
f) Projekt budowlano - wykonawczy;
g) Projekt stałej organizacji ruchu;
h) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E ul. Sadowa w Woli Kazubowej" (zał. nr 13b
do SWZ).

3) Dla elementu 3 obejmującego przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2902E
(ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie):
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a) Projekt zagospodarowania terenu;
b) Projekt techniczno - wykonawczy:
- branża drogowa,
- rozbudowa przepustu P1 (na wys. dz. ew. 129/1, obręb 0004),

- budowa przepustu P2,
- przebudowa przepustu P3 (na rzece Wolbórce),
- przebudowa hydrantów kolidujących z nowym układem drogowym,

c) Informacja BIOZ;
d) Projekt stałej organizacji ruchu;
e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu;
f) Inwentaryzacja drzew do wycinki;
g) Opinia geotechniczna;
h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB):
- branża drogowa,
- branża sanitarna,
- przepusty,

- pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2902E
od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica do ul. Kaczeńcowej" (zał. nr 14
do SWZ).

Załączone Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych
robót oraz ich wielkości.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionymi opracowaniami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności
technologicznej realizacji robót.

5. Zalecenia dla wykonawców.

1) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem
ryczałtowym.

2) Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne
rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej
ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną
odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody
powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.

6. Obowiązek wynikający z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

1) Zamawiający na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. elektromobilności i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 110 z późn. zm.) wymaga aby łączny udział
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%.

2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowody rejestracyjne wszystkich
pojazdów, używanych przy wykonywaniu tego zadania.

9. Materiały równoważne
1) Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający
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dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia pod
warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria
stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą słowa „lub równoważne".

2) Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych
w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży
po stronie wykonawcy.

3) Zamawiający żąda aby wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których
mowa w art. 101 ust. 4 ustawy przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art.
101 ust. 5 i 6 ustawy w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

10. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
na podstawie stosunku pracy

1) Wymagania o których mowa w art. 95 ustawy związane z realizacją zamówienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. póz. 1040, 1043
i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
a) czynności:

— roboty ziemne;
— konstrukcyjne,
— brukarskie;

bitumiczne;
— kanalizacyjne

b) szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań, zostały zamieszczone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 11
do SWZ.

2) Zapisy pkt 1 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 11 do SWZ.
4) Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe,

społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufności
informacji.

11. Dodatkowe wymagania
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert

wariantowych.
2) Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3) W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, Wykonawca
zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia umowy spółki lub
uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu
spółek handlowych).

Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi, przedmiotu zamówienia na okres
nie krótszy niż 60 miesięcy.

Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert".

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień CPV
45 00 00 00-7 - Roboty budowlane
45 10 00 00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45 20 00 00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45 11 10 00-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45 11 20 00-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45 23 31 20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45 23 32 00-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45 23 32 90-8 - Instalowanie znaków drogowych

§4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. ZAMÓWIENIE NALEŻY WYKONAĆ W TERMINIE 395 DNI OD DATY ZAWARCIA
UMOWY.

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ.

§5. WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w § 6. SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej dwa świadczenia obejmujące wykonanie robót
budowlanych obejmujących:
- budowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - jezdnych o nawierzchni
brukowanej i długości co najmniej 700 m;
- budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych lub jezdni
o nawierzchni bitumicznej i długości co najmniej 700 m;
- budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości co najmniej 300 m,

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnej funkcji kierownika budowy (dla robót objętych decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRiD) / kierownik robót (dla robót objętych zgłoszeniami
zamiaru wykonania robót budowlanych) z uprawnieniami do robót drogowych dla dróg
co najmniej klasy Z oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia
funkcji kierownika robót w zakresie sieci sanitarnych.

UWAGA:

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. póz. 2351 z późn. zm.). oraz rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. póz. 831).

— Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.

— W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Dz. U. z 2021 r. póz. 1646).

— Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

— Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
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4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

§6. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępshwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. póz. 1133 oraz z 2021 r. póz. 2054)
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. z 2021 r. póz. 523, 1292,1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
wart.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) 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. póz. 769 oraz z 2020 r. póz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) 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;
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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.

7) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania o których mowa
wart. 109. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 4, 5, 7, 8 i pkt 1 O ustawy

1) pkt. 4 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
Jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) pkt. 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;

3) pkt. 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;

4) pkt. 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;

5) pkt. 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.

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., póz. 835), z postępowania o u dzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
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a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjantem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba ,wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę
lub będący taką jednostką na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na go 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.pkt 3.

3) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej,
oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do
negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

4. Samooczyszczenie
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1

pkt1, 2, 5 i6 lub w ww. ust 2 ppkt 1-5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym
organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:

zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

— zreorganizował personel,
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wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

—wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 1,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w pkt lnie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza
wykonawcę.

5. Okresy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 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 w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana

za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
b) art. 109 ust. 1 pkt2 i 3

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres
3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

§ 7. OŚWIADCZENIA l DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SADOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1. Do oferty Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SWZ).

4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SWZ, zaleca się aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy oraz w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.

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 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p 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.

7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.

8. Wykonawca nie Jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

10. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
2) oświadczenie 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. póz. 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 - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ;
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3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

4) wykaz 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 - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ).

5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty - wg wzoru
określonego w załączniku nr 8 do SWZ;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;

6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2, pkt 5 i pkt6 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
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8) Dokumenty, o których mowa w pkt 7 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.

9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 4, ustawy, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do Jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 8 stosuje się.

§ 8.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności
są wymagane.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 doSWZ.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu (o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy),
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w §7. ust. 1
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
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wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

§9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KÓNSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w §7. ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 1 SWZ Jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

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

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SWZ).

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

8. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika,
4) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
5) zamówienia,
6) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców.
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład
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oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
10. Oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika Wykonawcy.
11. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

^10. SPOSÓB KOMUNIKACJIORAZWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

l. Informacje ogólne
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 (dane konta zamawiającego na ePUAP , adres skrytki ePUAP
/72gq27iww7/SkrytkaESP) - 90-113 - Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz poczty elektronicznej
(z wyjątkiem składania ofert) powiat@lodzkiwschodni.pl oraz zamowienia@lodzkiwschodni.pl
Adres strony internetowej: https://bip.lodzkiwschodni.pl.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie proceduralnym:

Marek Kłos tel. 42 205 03 37, e-mail: zamowienia@lodzkiwschodni.pl
od poniedziałku do środy w godzinach 9:00-14:00.

2) w zakresie merytorycznym i proceduralnym:
Agnieszka Kubica, tel. 205 03 06 42, e-mail: a. kubica@lodzkiwschodni.pl,

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00;
- Marcin Śledź, tel. 42 632 77 91, e-mail: rn.sledz@lodzkiwschodni.pl

3. 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 do „Formularza do komunikacji".

4. Wymagania techniczne i organizacyjne 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).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji"
wynosi 150 MB.

6. 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.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania Jako załącznik nr 9
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.

II. Sposób komunikacji

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, (innych niż wskazanych w pkt l),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz
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2.

3.

udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID
postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email powiat@lodzkiwschod ni. pl lub zamowienia@lodzkiwschodni.pl.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust 2 adres
email: powiat@lodzkiwschodni.pl lub zamowienia@lodzkiwschodni.pl. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 póz. 2452) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 póz. 2415).
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w § 7 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym - zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy.

4.

1.
2.

3.

4.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

§11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko Jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca Jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w §7. ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w § 8. ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa

Cjeżeli dotyczy).

IRiD.272.1.20.2022 - „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
str. 20



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

4.

5.

6.

7.

8.

Oferta/oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda
od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Ofertę/oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. póz. 1010
zezm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Dokumenty dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa powinny być zapisane
w oddzielnym pliku.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie miniPortalu kliknąć przycisk „Wycofaj
ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

9.

§12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIACENY

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną
ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy
wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

IRiD.272.1.20.2022-„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
str. 21



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

i usług (Dz. U. z 2021 r. póz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca
ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

^ł3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98
ust. 1 pkt2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 2020 r. póz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. III
Oddział w Łodzi nr 71 124030601111 001005154916.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3

pkt 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium

przez Wykonawcę określone w ustawie;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty catej kwoty

wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego

postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji Jest: Powiat Łódzki Wschodni;
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7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców \A/spólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.

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

1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.

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

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku

prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w § 13 SWZ.

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

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
wart. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
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§14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 29 dni tj. do dnia 19 września 2022 roku.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie Jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

§ 15. SPOSÓB l TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

/. Sposób złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę należy złożyć
na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /72gq27iww7/SkrytkaESP 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.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę 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://miniportai.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. póz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „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 §7 ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofert.

IRiD.272.1.20.2022-„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
str. 24



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

//. Termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22 sierpnia
2022 r. do godz. 09:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę

za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika" dostępnej na miniPortalu.

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi.

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.

7. 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 zawartych w ofertach.

8 Uwaga:
1) jeżeli nie wystąpi awaria systemu teleinformatycznego za pomocą którego dokonuje się

otwarcia ofert, czynność otwarcia ofert następuje niezwłocznie tj. w terminie wskazanym
w ust. 5;

2) jeżeli wystąpi awaria systemu teleinformatycznego za pomocą którego dokonuje się
otwarcia ofert która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, czynność otwarcia powinna zakończyć się niezwłocznie po usunięciu
awarii nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu
składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

9. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

^^M WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRTYTERIÓW
1^^^^^^^^^ OCENY OFERT

1. Do niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmie 2 kryteria oceny ofert.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich wagą.
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Kryteria ocen oferty Wykonawcy

L.P. Kryterium Waga
t%]

1 Cena przedmiotu zamówienia 60
2 Okres udzielenia gwarancji Jakości i rękojmi 40

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej
wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona
zostanie do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki Przyznawanie
ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:

3.1 Cena oferty:
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez
Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty. Liczba punktów,
którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

L.P.c
Cena brutto oferty z najniższą ceną

Cena brutto oferty ocenianej
x 60% x100pkt.

L.p.c - liczba punktów w kryterium cena.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalną ilość punktów w wysokości 60 pkt.

3.2 Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy,
dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi, złożonej w wypełnionym
„Formularzu oferty".

Wykonawca, który zaoferuje wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi:
- o co najmniej 6 miesięcy otrzyma 10 pkt;
- o co najmniej 12 miesiące otrzyma 20 pkt;
- o co najmniej 18 miesięcy otrzyma 30 pkt;
- o co najmniej 24 miesiące otrzyma 40 pkt.

L.p.g- liczba punktów za wydłużenie okresu gwarancji Jakości i rękojmi.

Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi to 60 miesięcy
od daty końcowego odbioru robót.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalną ilość punktów w wysokości 40 pkt.
Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji jakości i rękojmi otrzyma w tym
kryterium O pkt.

3.3 Łączna ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ww. kryteriach będzie
obliczone wg poniższego wzoru:
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L= L.p.c+ L.p.g

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie

za najkorzystniejszą.

§17i|ROWADZENIE PROCEDURY WRAZ ZNEGOCJACJAMI

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z. p.
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający

poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia treści ofert.

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest
udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie
uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej :
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony

internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści

oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu.

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji.

10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
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Itl8. JNtORMA^^ JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY WCELU ZAWARCIA UMOWY WSPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie

internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, dostarczy w terminie określonym przez Zamawiającego kosztorysy
ofertowe oraz harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia z podziałem na
wykonanie elementu 1, elementu 2 i elementu 3 z wyodrębnieniem części składowych
poszczególnych elementów oraz z wyodrębnieniem zakresu robót realizowanych w ramach
finansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
oraz w ramach finansowania ze środków własnych budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
a także z uwzględnieniem podziału na transze rozliczeniowe.

9. 'Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza przedstawi zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument,
z której/którego winno wynikać jednoznacznie i bezspornie, iż dany Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych)
przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w §19. SWZ
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§ 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENlANAl.EŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.
3.

2)

3)
4)
5)

2)

3)

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:

1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego - PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi Nr 71 1240 3060
1111 001005154916;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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.

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku
Zamawiającego. Na przelewie należy podać nazwę zadania.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

10.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 4.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

12.Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2,5% ceny podanej w ofercie.
13. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5.

6.

7.

8.
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15. Wy płata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

17. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia.

18. Kwota, o której mowa w ust. 17, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.

§20. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 0RAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 11
do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

§ 21|^ O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wpkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe Jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

§22. OPIS CZĘŚCI ZAIVIÓWIENIA,JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘSGIOWYCH

Nie dokonano podziału zamówienia na części.

Zamówienie nie jest podzielne na części ze względów technicznych i organizacyjnych.
Zamówienie ze względu na jego charakter oraz technologię wykonania stanowi jednolitą całość.
Podział zamówienia na części spowodowałby trudności w skoordynowaniu działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak podziału zamówienia
na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie ograniczy możliwości ubiegania się
o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

§ 23. INFORMACJA O PRZESŁANKACH UDZIELENIA ZAIVIOWIENIA
O KTÓRYCHnflOWAWART 214 UST 1 PKT 7 USTAWY

Z WOLNEJ RĘKI

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa
wart. 214 ust. 1 pkt7.

f j24. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZ^ODPOWIADAĆ OFEKT^ WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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§ ZS.POST^ŃOWIiNlA DOTYCZĄ CEA UKCJI ELEKTRONICZNEJ

Nie dotyczy.

^^J DWfKQWWyTWO

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia i dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

2. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo
na dostawę materiałów i wyrobów potrzebnych do realizacji zadania, których wartość nie
przekracza kwoty brutto w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
00/100 złotych brutto).

§ 27. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA -ZASTRZEŻENIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH
TAJEMNICĘWYKONAWCY W ROZUMIENlUPRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI

1. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (Dz. U.
z 2019 r. póz. 1010 i 1649), Wykonawca którego to dotyczy winien złożyć je w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP). Do części Jawnej należy załączyć oświadczenie o zakazie
udostępniania oznaczonego jako tajemnica przedsiębiorstwa załącznika. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są Jawne bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca
nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 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, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w dziale IX ustawy - Środki Ochrony Prawnej, do upływu terminu na ich
wniesienie.
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©^^

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO") informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą
w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42 633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail:
powiat@lodzkiwschodni.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących Jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środ/<óvi/ 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]',

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;
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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;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

§29.1^

1) Wzór Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2) Wzór oświadczenia świadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się

o udzielenie zamówienia załącznik nr 2 do SWZ);
3) Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3
do SWZ);

4) Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby postępowania (załącznik nr 4
do SWZ);

5) Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5
do SWZ);

6) Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ);

7) Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7
do SWZ);

8) Wzór Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 8 do SWZ);
9) Identyfikator postępowania - ID (załącznik nr 9 do SWZ);
10) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o podziale

obowiązków w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ);
11) Projekt umowy (załącznik nr 11 do SWZ);
12) Dokumentacja projektowa + STWiORB dla elementu 1 obejmującego przebudowę odcinka

drogi powiatowej nr 2900E (ul. Żeromskiego w Tuszynie):
a) Dokumentacja projektowa + STWiORB pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E

ul. Żeromskiego w zakresie budowy chodnika, zjazdów i ciągu pieszo - jezdnego
wTuszynie" dla elementu 1 (zał. nr 12a do SWZ);

b) Dokumentacja projektowa + STWiORB pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900 E
poprzez wykonanie nakładki - ul. Żeromskiego w Tuszynie od ul. Brzezińskiej do
ul. Wysokiej" dla elementu 1 (zał. nr 12b do SWZ).

13) Dokumentacja projektowa + STWiORB dla elementu 2 obejmującego przebudowę odcinka
drogi powiatowej nr 2904E (ul. Ściegiennego w Tuszynie, ul. Sadowa w Woli Kazubowej):

a) Dokumentacja projektowa + STWiORB pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E
ul. Ściegiennego w zakresie budowy ciągu pieszo -jezdnego w Tuszynie" dla elementu 2
(zał.nr13adoSWZ);

b) Dokumentacja projektowa + STWiORB pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 E
ul. Sadowa w Woli Kazubowej" dla elementu 2 - (zał. nr 13b do SWZ).

14) Dokumentacja projektowa + STWiORB dla elementu 3 obejmującego przebudowę odcinka
drogi powiatowej nr2902E (ul. Brzezińska, ul. KępicawTuszynie):
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Dokumentacja projektowa + STWiORB pn.: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych
w ciągu drogi powiatowej nr 2902E od istniejącego chodnika w ul. Brzezińskiej, w ul. Kępica
do ul. Kaczeńcowej" dla elementu 3 (zał. nr 14 do SWZ).
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

pn.
„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E

na terenie gminy Tuszyn"

Numer sprawy IRiD.272.1.20.2022
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Niniejszą ofertę składa:

L.p.

Pełna nazwa i adres
Wykonawcy
(Wykonawców
składających wspólną
ofertę)*

NIP

KRS/CEiDG)
(w

zależności
od podmiotu

Nr
tel/fax

Elektroniczna
Skrzynka
Podawcza e-mail

1

2

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

e-mail

Pełnomocnik w przypadku składania
oferty wspólnej Qezeli dotyczy)

Imię i Nazwisko

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym dla w/w zamówienia ja
(my)* niżej podpisany(i)* oświadczam(y)*, że: Oferuję - oferujemy* wykonanie zamówienia
publicznego pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E

2. na terenie gminy Tuszyn" - zgodnie z wypełnionymi załącznikami;*
15) Zapoznałem się zapoznaliśmy się* z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją

warunków zamówienia i nie wnoszę - nie wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń
i uzyskaliśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty, a w szczególności treść
projektu umowy przedstawionego w SWZ.

16) Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią: Regulaminu korzystania z miniPortalu -
Mps:i/m\niportaiuz^,gm,^f\/\!aTun^Us^^^^ oraz z Warunkami korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) - https://www.gov.p!/web/gov/warunki-
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korzystania.

17) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zobowiązujemy się* zawrzeć
umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną
wskazane przez Zamawiającego.

18) Uważam się - uważamy się* za związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas
wskazany w specyfikacji warunków zamówienia publicznego.

19) Na wykonane prace udzielę - udzielimy* gwarancji jakości i rękojmi (łącznie
zakresem wydłużenia określonego w pkt 6) na okres ............ miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

20) Oferuję wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane 60 miesięcy
o...... miesięcy.

vi)ZiWi3a^s"i-iSi onami.ir^^iitu^^amowjema.

22) Akceptuję - akceptujemy* warunki płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

23) Wadium zostało wniesione w kwocie ...................... zł w dniu ................................. r.
w formie

24) Wadium należy zwrócić na konto nr
25) Zastrzegamy/nie zastrzegamy* informacje/i stanowiące/ych tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z postanowieniami §7.
swz;

26) Oświadczam(y), iż za wyjątkiem informacji zawartych w pliku/ach nazwa .......... wszelkie
załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa zabezpieczyliśmy zgodnie z wytycznymi zawartymi w §7. SWZ.

27) Oświadczam/my, że do wykonania przedmiotu zamówienia zastosujemy rozwiązania
równoważne w stosunku do opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia:

TAK D NIE D (zaznacz właściwe)
(w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK tj. zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych do oferty należy
załączyć dowody równoważności, brak zaznaczenia tej odpowiedzi zostanie uznany za brak złożenia oferty na
rozwiązania równoważne)

28) Oświadczam, że spełniam obowiązek wynikający z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. elektromobilność i paliwa alternatywne (Dz. U. z 2021 r. póz. 110 z późn. zm.).

2. Wykonawca informuje, że:

1)

2)

3)

4)

wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.);*
wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
(o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r.póz. 1129 z późn. zm.) *;
wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty
podatku wynosi .............................. PLN*;
stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie. ......................%*.

IRiD.272.1.20.2022 - „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
str. 37



POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Cena wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:
.)

niniejszej oferty za
........................... PLN (słownie

i obejmuje sumę wartości brutto oferty w części której obowiązek podatkowy określony
w ust. 2 pkt 1 leży po stronie Wykonawcy i wartość netto oferty w części, której obowiązek
podatkowy określony w ust. 2 pkt 2 leży po stronie zamawiającego.
4. Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SWZ, jest ceną kompletną,

jednoznaczną i ostateczną.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru Naszej oferty i wniesieniu przez Nas zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w pieniądzu, oczekujemy zwrotu zabezpieczenia
na konto nr.............................................................................

7. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my* osobiście.*
8. Oświadczam/my* że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem Podwykonawcy/ów.*
9. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy:*

1)......................................................................................................;
2)......................................................................................................;

10.Wykaz firm Podwykonawców.*
1)......................................................................................................;
2)......................................................................................................;

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)......................................................................................................;
2)......................................................................................................;

* niepotrzebne skreślić

12. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

Miejscowość i data: .............................. r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobisty

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
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Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
podstawa do
reprezentacji)

Załącznik nr 2
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschód n i
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubieflaiaceao się p udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA ŻART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby

pn.
przez

Powiat Łódzki Wschodni,
oświadczam, co następuje:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(nazwa postępowania), prowadzonego

a;i;

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 ustawy pkt4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp).

4. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

5. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
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zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz, 835)1.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w ......................................................................................................................f

wskazaó dokument i wiasciwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie

warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

w następującym zakresie:

llBgil1^CT^1::i?g||^
il^

ilYTlilCTi

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby:

(wskazać nazwę/y podmiotu/ów ).

w następującym zakresie:
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

y;<3fi4^NigiiMiii%iiiiiwiiitB ):i'i6:::.

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziaiania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz stużących ochronie bezpieczensb.va narodowego, zwanej dalej
„ustav^a", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 iutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. póz. 162) zaliczam się do*:

- miokroprzedsiębiorców*;
- średnich przedsiębiorców*;
- małych przedsiębiorców*;
-jednoosobowej działalności gospodarczej*;
- osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej*

* niepotrzebne skreślić

liiil

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ft)ttBIKBID w T
••L'ill

w ••:•,.

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych

środków:

D.
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

dokumentacji)

2),
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

dokumentacji)

Miejscowość, data: r.
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3

Wykonawca

Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni

reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy
Tuszyn", prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni, oświadczam, co następuje:

.BiKiMf13

1. Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu z dnia .......w zakresie podstaw
wykluczenia , o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp pozostają aktualne.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835)-'.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziafania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zw/anej dalej
„ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

N||B!INWiBBUUlnW^liiKCTPWBMBU

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych
środków:

D.
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji)

Miejscowość, data:. r.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

UWAGA

\N przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców (np. członek konsorcjum,
wspólnik w spółce cywilnej)
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik n r 4
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Podmiot udostępniający zasoby:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu):

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,
podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniaiąceao zasoby

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ................................................... , prowadzonego przez Powiat Łódzki Wschodni

oświadczam, co następuje:

^s^mSMs^m

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i pkt 10 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835)3.

3 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej
„ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w

..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w

postępowaniu)

w następującym zakresie:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

I1ilBBPKH3BiSII^G^1UBO^BWWr

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych

środków:

1).
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

dokumentacji)

2).
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

dokumentacji)

Miejscowość, data:. r.
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NI P/REGON, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPYKAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie podstawowym pn.

„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E
na terenie gminy Tuszyn"

Oświadczam(-y), że:

nie należymy/należymy* do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 108 ust. 1 pkt 5,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
póz. 275) z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego,
na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm). Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, na stronie
internetowej Zamawiającego, którzy w terminie złożyli oferty w postępowaniu.

l/WAGA

Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z
o udzielenie zamówienia.

wykonawców wspólnie ubiegających się

Miejscowość i data: .............................. r.
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

* niepotrzebne skreślić
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIADO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBYWYKONAŃIA ZAMÓWIENIA

Ja (My):
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby

działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019.r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz.1129 z późn. zm.) do oddania nw. zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia:

(określenie zasobu - sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zdolność techniczna lub zawodowa")

do dyspozycji Wykonawcy:
(nazwa i adres Wykonawcy (składającego ofertę) któremu są udostępniane są zasoby

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:
„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E

na terenie gminy Tuszyn"
Oświadczam, że:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

4) zrealizuję/nie zrealizuję* roboty budowlane/usługi , których ww. zasoby (zdolności) dotyczą,
w zakresie:

(odnosi się do warunków udziału w postępowaniu)
5) okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów przy wykonywaniu Zamówienia będzie

następujący:

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Miejscowość i data: .............................. r.

* niepotrzebne skreślić

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).
Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej

winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik n r 9

Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni

reprezentowany przez
Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

ul. hl. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych
nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E,
2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn", Numer referencyjny IRiD.272.1.20.2022, należy posługiwać
się identyfikatorem postępowania nadanym przez miniPortal:

który służy do złożenia oferty.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10
Zamawiający:

Powiat Łódzki Wschodni
reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia o podziale
obowiązków w trakcie realizacji zamówienia

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy składający
ofertę wspólną (konsorcjum*/spółka cywilna*) na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji pn.

„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn"
w składzie:

LP. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego,
wyszczególnione poniżej roboty zostaną zrealizowane przez wskazanych wykonawców:

1. Wykonawca.
{wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum^ spófki cywilnej", składa ofertę)

wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

2) .....................................................................;

2. Wykonawca
{wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum^ spółki cywilnej", składa ofertę)

wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:
1)
2)

Miejscowość, data:......... .....r.

* niepotrzebne skreślić lub pominąć.

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
winna być podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

W powyższym oświadczeniu należy wskazać co najmniej, który z wykonawców wykona roboty budowlane wskazane przez
wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
oraz doświadczenia.
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