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Zamawiający: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku 
ul. Kolonia 1 
19-300 Ełk 

 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

(SIWZ) 
 
 
 
dla postępowania prowadzonego w trybie drugiego przetargu nieograniczonego o wartości  
szacunkowej poniżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: 
 
 
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N  - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” 
 
 

Nr sprawy: PZD.2.3210.7.2019 
 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).  
 
 
 
 
 
 

                                                           Zatwierdził: 

 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku 

mgr Jan Wielgat 
 
 
Ełk, dnia 05.08.2019r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki” 

  
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 

Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku 
Adres:    ul. Kolonia 1, 19 - 300 Ełk 
Telefon:   tel./faks: (087) 621 08 30 
e-mail:   sekretariat@pzd.elk.pl  
Godziny urzędowania :  od 700 do 1500 
 
II. T RYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U  

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1126); 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) 

 
 
III. O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N  - dr. woj. nr 667 
(Rakowo Małe) - Taczki”. 
 
1.2. Ogólna charakterystyka robót do wykonania w ramach zadania: 

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1923N o przebiegu  dr. woj. nr 667 (Rakowo 
Małe) - Taczki od km 0+000 do km 4+989,42.  

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.   
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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). 
 
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 stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia 
umowy – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. 
Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót 
przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” – załącznik nr 10 do SIWZ.  

W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia oraz wykonania ewentualnych robót, które nie 
zostały ujęte w przedmiarach, 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. 
 

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. 

 

UWAGA:  
− 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 budowy dla branży drogowej. 

− Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały rozpoczęte bezpośrednio po przekazaniu 
placu budowy. 

 
Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania, zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem 
umowy, kosztorysy ofertowe wraz ze zbiorczym zestawieniem (wzory proponowane przez 
Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy - załącznik nr 11 do 
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SIWZ), kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł, wykaz osób 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem do umowy nr 2 wraz ze 
wskazaniem wykonywanych przez nich czynności. 
 
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  
 
1.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. 
 
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. 
 
1.4. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
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 i robót, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych itp. 
 
1.4.1 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) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z  
    realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
1.4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 
 
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). 
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W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4.1 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. 
 
1.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4.1. 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, wykazanych 
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; 
 
(Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny  
z przepisami ww. ustawy.) 
 
1.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.4.1. 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 w punkcie 1.4.1. czynności.  
 
1.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 
2. Kody określające dla przedmiotu zamówienia we wspólnym słowniku zamówień: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych. 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 
3. Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków 
krajowych ujętych w budżecie Powiatu Ełckiego. 
 
IV.T ERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

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. 
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V.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU . 
 
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunku:------------------------------ 
 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 
Określenie warunku: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  
 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 1 000 000,00 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. 500 000,00 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. 

 
3. Zdolność techniczna lub zawodowa 
 
Określenie warunku: 

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 drogi 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.  
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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.  
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób 
spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 
nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania 
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, 
poz. 394). 
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA , O KTÓRYCH MOWA W ART . 24 UST. 5 

Zamawiający  nie  przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
VII.W YKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW , POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria 
selekcji: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    
     wzór załącznik nr 2 do SIWZ); 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych: ------------------- 

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie):  

a) Informacja 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. 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych: ----------------------- 

5. Inne wymagane dokumenty: 

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 
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b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają  
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

c) 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. 

6. Informacje dodatkowe związane ze składaniem oświadczeń i dokumentów: 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  
o którym mowa w  punkcie VII.1.a)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (tzw. konsorcjum) 
oświadczenie o którym mowa w  punkcie VII.1.a)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może 
wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału zgodnie z formułą  
„spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach  
i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 
 
VIII. I NFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI . 
 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnego 
terminu składania ofert.  
 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom którym przekazał SIWZ 
oraz zamieści na stronie internetowej: 
 

bip.powiat.elk.pl 
 

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się 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, faksu lub e-maila:  
sekretariat@ pzd.elk.pl 
 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za  pośrednictwem  faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 
 

Adres Zamawiającego: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku,  
ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk 
 

Numer faksu zamawiającego: 87 - 621 08 31 
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Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 
Adrian Kołnacki - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, 
Jadwiga Sankiewicz - Specjalista w Dziale Technicznym,  
pokój nr 5, tel. 87 - 621 08 30 
 
IX. W YMAGANIA DOTYCZ ĄCE 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 z późn. zm.). 

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. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania 
ofert. 
 

XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Przygotowanie oferty 
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 
1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
1.8 Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału)  
i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za 
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wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w 
formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza. 
 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  
 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
 
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały,  
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
1.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
2. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera 
wiodącego. 
2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności 
w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 
kontraktu. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku  
ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk 
sekretariat  - pokój Nr 2. 

Wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r.  poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca.  

3.2. Koperta (wewnętrzna i zewnętrzna)/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane 
do Zamawiającego na adres: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku  
ul. Kolonia 1 
19-300 Ełk 
 

3.2.1. Oznakowane następująco (z dopiskiem): 

Oferta przetargowa na zadanie: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N  - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki”  
z dopiskiem „nie otwierać przed 22.08.2019r. godz. 910” 

 
Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy. 
 

3.3. Zawartość oferty: 

3.3.1. Wypełniony formularza oferty - załącznik nr 1, 
3.3.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
- załącznik nr 2, 
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3.3.3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą  
     uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3, 
3.3.4.  Potwierdzenie (dowód) wniesienia wadium. 
 

XII. M IEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Oferty należy składać w: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku 
ul. Kolonia 1 
19-300 Ełk 
sekretariat  - pokój Nr 2. 
 
do dnia 22.08.2019r. godz. 09:00 
 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 
 

Miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019r. o godzinie 910 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.  
 

Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 
XIII. O PIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  
Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia w tym podatki.  
Cena może być tylko jedna.  
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

XIV. K RYTERIA OCENY OFERTY 
 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, 
waga, sposób punktowania): 
 
Nazwa kryterium Waga 
Cena 60 
Gwarancja i rękojmia  40  
 
a) KRYTERIUM CENY  

Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym 
kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba 
punktów. 
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący: 
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W = Cn/Cp x 60 
Cn – najniższa oferowana cena 
Cp – cena oferty porównywanej 
W – wynik 
 
b) KRYTERIUM GWARANCJI  

Kryterium „gwarancja i r ękojmia” (GiR)   będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi.  
Max. liczba punktów w tym kryterium to 40. 
 

Kryterium „gwarancja i r ękojmia” (GiR)  będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy 
złożonej w druku oferty. Zamawiający wymaga minimalnego 36-miesięcznego okresu udzielonej 
gwarancji i rękojmi – maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi może wynosić 60 m-cy. 
Wykonawca otrzyma za: 

- 36 m-cy udzielonej gwarancji i rękojmi – 0 pkt 
- 48 m-cy udzielonej gwarancji i rękojmi – 20 pkt 
- 60 m-cy udzielonej gwarancji i rękojmi – 40 pkt 
 
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 
36 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, lub braku 
podania deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.  
W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający dla potrzeb 
obliczenia punktacji w kryterium gwarancji i rękojmi sprowadzi okres gwarancji i rękojmi do 60 
miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji i rękojmi.  
Okres gwarancji jakości i rękojmi podany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie 
realizacji zamówienia. 
 
2. Wynik 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XV. I NFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH , JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO . 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu  się decyzji o 
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć: 
- doświadczenie zawodowe (załącznik nr 4 do SIWZ), 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), 
- uprawnienia budowlane osób do kierowania robotami w zakresie branży drogowej  

 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia wraz  
z aktualnymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez odpowiedni 
organ samorządu zawodowego zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanych w 
przypadku wykonawcy polskiego). 

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 000 000,00 
PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 
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- w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go  z nimi stosunków przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie potwierdzić, że 
dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym  celu: 
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich 

udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot 
udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów. 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie przed 
podpisaniem umowy:  
- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w sposób określony w niniejszej Specyfikacji 

oraz przedłożenia tego zabezpieczenia Zamawiającemu. 
Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania, zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem 
umowy:  
- kosztorysy ofertowe wraz ze zbiorczym zestawieniem (wzory proponowane przez Zamawiającego 

do złożenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy - załącznik nr 11 do SIWZ),  
- harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 12 ) 
- wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do umowy, 
- kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł.  

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego celem podpisania umowy.  
 
XVI. Z ABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 
5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
– w pieniądzu, 
– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
– w gwarancjach bankowych, 
– gwarancjach ubezpieczeniowych, 
– poręczeniach udzielonych 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 przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42 z późn. zm.). 

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem 
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowiony zastaw na 
papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 
rejestrze zastawów – wymagają zgody Zamawiającego. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodą na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
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XVII. W ARUNKI UMOWY 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
drogą elektroniczną lub faksem, 10 dni – jeżeli zostało przekazane w inny sposób (np. pocztą). 

5. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki powodujące konieczność unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie) umowy, który stanowi załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

 

XVIII. C ZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XVIII. U MOWA RAMOWA  
 

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej. 
 

XIX. I NFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 

XX. OFERTY WARIANTOWE  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXI. A DRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO 
 
Strona internetowa Zamawiającego, na której zamieszcza informacje związane w prowadzonymi 
postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego: 
 
bip.powiat.elk.pl 
 
XXII. I NFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH , W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
XXIII. A UKCJA ELEKTRONICZNA 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIV. Z WROT KOSZTÓW UDZIAŁUW POST ĘPOWANIU 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXV.  WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń 
PUBLICZNYCH  
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Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
XXVI. P ODWYKONAWSTWO 
 
Zamawiający dopuszcza do  realizacji zamówienia Podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom z podaniem ich nazwy i adresu. 
 
XXVII. Z ŁÓŻENIE OFERTY W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 
 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
XXVIII. Z MIANA UMOWY 
 
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.  

 
XXVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
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1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

W związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) określenie warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego; 
5) opis przedmiotu zamówienia; 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. 
7. Na czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tj. powtórzenia czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej  
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9  wnosi się: 

a)  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można  
     było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek 

ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XXIX. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych -
w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego i niezależnie od ogłoszenia 
wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną 
powiadomieni oddzielnym pismem. 
 
XXX. Z ALICZKI 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XXXI. P OSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
Zasady udostępniania dokumentów: 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 
chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone 
przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad: 
− Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
− Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
− Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
− Zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem, e-mailem zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy we wniosku.  

− udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny.  
 
XXXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

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

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, 19-300 
Ełk, ul. Kolonia 1 e-mail : sekretariat@pzd.elk.pl; tel. (87) 621 08 30  fax. (87) 621 08 31.   

� inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku jest Pani 
Marta Lipa  iod@pzd.elk.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 
PZD.2.3210.7.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

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

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   
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� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− 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.; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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.  

 
XXXIII.  ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
1. Wzór formularza oferty - załącznik nr 1, 
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 
     załącznik nr 2, 
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą  
     uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3, 
4.  Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 4, 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 5, 
6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 6, 
3. Wzór umowy - załącznik nr 7, 
4. Przedmiary robót - załącznik nr 8,  
5. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 9, 
6. SST - załącznik nr 10, 
7. Kosztorysy ofertowe (do wyceny) wraz ze zbiorczym zestawieniem (wzór proponowany przez  
     Zamawiającego) - załącznik nr 11. 
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. nr 12) 
 
Sporządziła: 
Jadwiga Sankiewicz-Specjalista w Dziale Technicznym 
tel. 87-621 08 30, e-mail: j.sankiewicz@pzd.elk. pl 

 


