
Ogłoszenie nr 581425-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 
(Rakowo Małe) - Taczki 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, krajowy numer identyfikacyjny 
79067572000000, ul. Kolonia  1 , 19-300  Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, 
tel. 87 621 08 30, , e-mail sekretariat@pzd.elk.pl, a.kolnacki@pzd.elk.pl, faks 87 621 08 31.  
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.elk.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.powiat.elk.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
bip.powiat.elk.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
bip.powiat.elk.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym 
opakowaniu - zamkniętej kopercie na:  
Adres:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, sekretariat - pokój Nr 2.  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 



1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki  
Numer referencyjny: PZD.2.3210.7.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
przebudowie drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki. 
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie od km 0+000 do km 2+200 (etap I) i od 
km 2+200 do km 4+989,42 (etap II): a) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 5,0 m 
na dług. 4989,42 mb; b) poboczy o szer. 1,0 m; c) zjazdów indywidualnych i na drogi boczne; 
d) odwodnienie jezdni - przebudowa przepustów pod koroną drogi; e) budowę chodników; f) 
budowę zatoki autobusowej: g) wymianę i ustawienie nowych znaków; h) przebudowę 
skrzyżowań: z drogą powiatową nr 1678N i gminną nr 178002N; i) wykonanie stałej 
organizacji ruchu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowią: - projekty budowlane na przebudowę drogi od km 0+000 
do km 2+200 (etap I) i od km 2+200 do km 4+989,42 (etap II),- przedmiary robót od km 
0+000 do km 2+200 (etap I) i od km 2+200 do km 4+989,42 (etap II),- projekty stałej 
organizacji ruchu od km 0+000 do km 2+200 (etap I) i od km 2+200 do km 4+989,42 (etap 
II), - szczegółowe specyfikacje techniczne od km 0+000 do km 2+200 (etap I) i od km 2+200 
do km 4+989,42 (etap II). Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów 
realizowanych robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych – 
załącznik nr 10 do SIWZ. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce budowy celem 
sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych 
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych 
do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie oferent. Zakres prac 
oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 
obejmuje także: -organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, -sporządzenie, 
zatwierdzenie projektu czasowej organizacji robót oraz oznakowanie robót na czas budowy, -
zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, -zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych 
prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu 
robót objętych przedmiotem przetargu, -wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z 
inwentaryzacją (3 egz.), po zakończeniu robót zlikwidowanie zaplecza budowy oraz 
uporządkowanie terenu. Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót 
(załącznik nr 8 do SIWZ) określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania 



zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien 
przeanalizować załączone przedmiary robót, dokumentację techniczną, szczegółowe 
specyfikacje techniczne i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączone 
przedmiary nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest 
ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. W cenie oferty należy 
uwzględnić koszty tyczenia oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w 
przedmiarze, a które należy wykonać. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonych przedmiarach robót elementów 
niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji projektowej. 
Zamawiający określił wymagania co do materiałów w dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiał 
przeznaczony do rozbiórki należy protokolarnie przekazać Zamawiającemu. Wszystkie 
elementy, które nadają się do ponownego wbudowania powinny być złożone na paletach 
dostarczonych przez Wykonawcę robót, odpowiednio zabezpieczone poprzez owinięcie 
foliami i taśmami uniemożliwiając tym samym możliwość przemieszczania się rozebranego 
materiału na paletach. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca 
zutylizuje na własny koszt. Wykonawca realizując przebudowę drogi zobowiązany będzie 
prowadzić prace budowlane przy odbywającym się ruchu drogowym połówką jezdni. 
Wykonawca robót zapewni niezbędną kadrę kierowniczą do obsługi budowy a w 
szczególności kierownika robót drogowych. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane 
zostały rozpoczęte bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Plac budowy zostanie 
przekazany wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy i po przekazaniu 
Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Gwarancja i 
rękojmia - minimalny wymagany okres 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego. 
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. Zawarte ewentualnie nazwy materiałów 
w dokumentacji, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych podano jako przykładowe i 
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały 
innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard 
podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod 
nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Na 
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 
26.06.1974r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg 
nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Rodzaj czynności niezbędnych do 
realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, a w szczególności: a) roboty rozbiórkowe i ziemne (wykopy i nasypy), b) 
wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, c) wykonanie podbudów pod nawierzchnie, d) 
budowa chodnika i zatoki autobusowej, e) wykonanie nawierzchni bitumicznych, f) 
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, g) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
h) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę, po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem umowy na 
wykonanie zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie 
będą oni wykonywać (zał. nr 2 do wzoru umowy). W trakcie realizacji zamówienia 
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 



podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji 
zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) 
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
wyszczególnionych w wykazie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) 
w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności  
 
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45232451-8 
 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe: Ostateczny termin realizacji zamówienia do 31.08.2020 r. z 



zastrzeżeniem, że pierwszy odbiór wykonanych robót oraz płatność za wykonane roboty 
będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż w m-cu marcu 2020 r.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 
1000000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej zamawiający żąda przedstawienia informacji 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną 
przez zamawiającego. Uwaga: Jeżeli posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa 
wykazywana będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN 
wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. b) posiada odpowiednie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania przez 
wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, się doświadczeniem, w 
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednego zadania 
polegającego na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi o długości minimum 1,000 km - 
załącznik nr 4 do SIWZ wraz z potwierdzeniem dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz 
którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 1) Kierownik 
budowy: Wymagana liczba osób:1. Kwalifikacje zawodowe: Posiada uprawnienia budowlane 
pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania 
objętego niniejszym zamówieniem. Wykonawca oświadczy że będzie dysponował 
kierownikiem budowy dla branży drogowej oraz przedłoży wykaz osób zgodnie z treścią 
załącznika nr 5 do SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz 
załączy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3 do SIWZ.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 



ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); b) kosztorysy ofertowe wraz ze zbiorczym 
zestawieniem (załącznik nr 11 do SIWZ); c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 
podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 
rejestrowych. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 



informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być 
wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, 
w zależności od wyboru Wykonawcy: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie O/Ełk, Nr 19 8099 0004 0090 7602 
2000 0050 - poręczeniach bankowych, - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 
978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w 
oryginale, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres 
związania ofertą. Do oferty nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego – lecz jego 
kopię. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć je w 
kasie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1. Kasa jest czynna w godzinach 08:00 
- 14:00 – pok. Nr 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi 
wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu 
składania ofert. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez 
rozpatrywania.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  



Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
Nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 



 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Gwarancja i rękojmia 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 
oraz określenie warunków zmian. 1.Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania 
przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a)w przypadku modyfikacji 
przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, 
których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek 
Zamawiającego, b)wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, 
za które nie odpowiada Wykonawca, c)w przypadku konieczności usunięcia błędów lub 
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru 
robót, d)jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2.Zmianę terminu wykonania umowy 
dopuszcza się w przypadku: a)wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, b)wystąpienia 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
procesem technologicznym, c)postojów spowodowanych koniecznością usuwania 
nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji 
projektowej, d)wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z 
winy którejkolwiek ze stron umowy, e)możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego 
personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na 
piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, f)możliwa jest zmiana 
podwykonawcy lub powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 
wykonawcy po uprzednim skutecznym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, g)innych 
przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac. 3.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest 
sporządzenie podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności określającego 
przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio), co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych powyżej. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 
do umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku 

mgr Jan Wielgat 
 
 


