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ROZDZIAŁ I 

TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia według 

opracowanego projektu, obiektu rekreacyjnego jakim jest zespół naturalnych, zrównoważonych 

kierunkowych ścieżek rowerowych typu „singletrack” z infrastrukturą towarzyszącą w postaci widokowego 

punktu odpoczynku i małej architektury w Przemyślu. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie posiadanego 

przez Zamawiającego: Programu funkcjonalno – użytkowego zwanego dalej PFU dla inwestycji realizowanej 

w trybie zaprojektuj i wybuduj i Projektu koncepcyjnego budowy naturalnych zrównoważonych kierunkowych 

ścieżek rowerowych typu „singletrack” z infrastrukturą towarzyszącą. Prace projektowe i realizacja ścieżek 

rowerowych winna być zgodna z technologią opracowaną przez IMBA (International Mountain Bicycling 

Association), która pozwala chronić środowisko. 

3. W zakresie planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie prac projektowych z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, stosownych pozwoleń, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną 

dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiarem robót 

i kosztorysem szczegółowym – dokumentacja ta będzie podlegała odbiorowi i akceptacji przez 

Zamawiającego – szczegółowe informacje dotyczące odbiorów zostały umieszczone w projekcie umowy, 

który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Inwestycja jest przewidywana do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 263, 271, 272, 

273, 274, 275/3, 276, 348, 349, 396, 718, 719 w obrębie 206, położonych w rejonie ulic: Sanockiej, Pasteura, 

Kruhelskiej i Jana Karola Chodkiewicza w Przemyślu. Wymienione działki stanowią własność Gminy 

Miejskiej Przemyśl, których łączna powierzchnia wynosi 36,0594 ha. 

5. Tereny działek przeznaczone pod inwestycję są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego „Park Sportowo – Rekreacyjny I” oraz MPZP „Zielonka I”. Działka nr 263 objęta jest 

szczególną ochroną konserwatorską, na której usytuowane są między innymi obiekty obronne Twierdzy 

Przemyśl. Na działkach o numerach ewidencyjnych 271 i 273 znajdują się rejony występowania motyla 

modraszka, który jest objęty szczególną ochroną. Na terenie przewidzianym pod realizację zadania znajdują 

się obszary osuwisk, będące w stadium: aktywne ciągle, aktywne okresowo i nieaktywne. 

6. Obszar objęty zamierzeniem budowlanym znajduje się w strefie opieki geologicznej. W świetle powyższych 

informacji Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na budowę tras z tytułu lokalizacji na terenach 

osuwiskowych bądź zagrożonych ruchami masowymi. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące etapy: 

1) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, który obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych na wykonanie sieci tras rowerowych, szczegółowo opisanych w projekcie. 

koncepcyjnym, który stanowi nieodłączny element Programu funkcjonalno – użytkowego. 

Przewidywane jest wykonanie 5 tras rowerowych o zróżnicowanej trudności o łącznej długości 

około 3830 m.b. oraz tras dojazdowych o długości około 250 m.b, tj.: 

 Trasa Czarna, trasa średnio trudna o oczekiwanej długości ok. 760 m.b., 

 Trasa Niebieska, trasa średnio trudna o oczekiwanej długości ok. 1320 m.b., 

 Trasa Zielona „Family-line”, trasa łatwa o oczekiwanej długości ok. 1170 m.b., 

 Trasa Szara jako alternatywny odcinek trasy zielonej, trasa średnio trudna o oczekiwanej 

długości ok. 330 m.b., 

 Trasa Fioletowa „Northshore”, trasa trudna o oczekiwanej długości ok. 250 m.b., 

 Trasy Dojazdowe o oczekiwanej długości ok. 250 m.b., 

 zaprojektowanie punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury 

o charakterze naturalnym, 

 zaprojektowanie strony www, 

b) uzgodnienie zaprojektowanej technologii z Geologiem Powiatowym w zakresie tras prowadzonych 

na terenach istniejących osuwisk. Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie badań, opinii 

geotechnicznej/dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

c) pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP/Warunków Zabudowy, 
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d) wykonanie projektu strony www, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

Wytyczne do projektowania tras rowerowych zawiera PFU, w związku z czym dopuszcza się 

dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu proponowanych przez 

Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. PFU służy do ustalenia planowanych 

kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty i wykonania prac projektowych. Wszelkie odstępstwa od PFU nie mogą 

mieć wpływu na wartość zamówienia. 

2) ETAP II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 

które obejmuje w szczególności: 

a) dokładne wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanych tras w terenie wraz z określeniem 

średniego spadku i długości danej trasy, 

b) wykonanie robót budowlanych obejmować będzie pięć tras rowerowych, oznaczonych w PFU 

o łącznej długości ok. 3.830 m.b. oraz tras dojazdowych o łącznej długości ok. 250 m.b., 

c) budowę tras rowerowych zgodnie z wytycznymi PFU i zgodnie z dokumentacją projektową – 

nawierzchnia i geometria tras z zapewnieniem płynności pokonywania oraz planowane mostki 

drewniane, 

d) opracowanie identyfikacji wizualnej całego resortu Bike Town Trails – wykonanie oznakowania 

tras i dojazdów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych wraz z mapami i regulaminem, 

e) wykonanie punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury o charakterze naturalnym, 

zgodnie z pkt 1.5.3 PFU, 

f) uporządkowanie przyległego terenu do strefy wykonanych robót; 

g) wykonanie strony www z wyłączeniem aplikacji mobilnej resortu Bike Town Trails – zakres ten jest 

ujęty w PFU, lecz wyłącza się z przedmiotu zamówienia opracowanie aplikacji mobilnej resortu 

Bike Town Trails – Wykonawca wykona jedynie stronę www. 

3) Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczone środki finansowe wyłącza z realizacji 

inwestycji objętej PFU następujące elementy – zakresy z etapu projektowania i wykonawstwa: 

a) wykonanie aplikacji mobilnej resortu Bike Town Trails, 

b) zaprojektowanie i wykonanie trasy czerwonej „A-line” o oczekiwanej długości około 800 m.b.; 

4) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego obiektu. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71300000-1 – Usługi inżynieryjne 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 – Roboty na placu budowy 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 

72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron www 

III. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy – prace projektowe, bezzwłocznie po przyjęciu placu 

budowy. 

2. W terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca w porozumieniu 

z Zamawiającym zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo – finansowy, uwzględniający 

założenia dokumentacji przetargowej, kwotę z Oferty z rozbiciem na poszczególne trasy uwzględniający 

termin i wartość prac projektowych oraz termin i wartość wykonania robót budowlanych. Na żądanie 

Zamawiającego lub wniosku wykonawcy harmonogram będzie aktualizowany. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji 

projektowej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. 

poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. 

poz. 1935) w zależności od wymaganych pozwoleń: 
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1) sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych lub odbitki mapy zasadniczej obejmującej swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia wg lokalnych wymagań, zaktualizowanej w pasmach 

planowanej inwestycji. Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 

1:1000. Zamawiający posiada wersję elektroniczną mapy zasadniczej, którą udostępni przyszłemu 

Wykonawcy; 

2) pozyskania wypisu i wyrysu z MPZP/Warunków zabudowy; 

3) sporządzenia opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z określeniem technologii 

wykonania ścieżek ze szczególnym uwzględnieniem problemu odwodnienia i sposobu zabezpieczenia 

terenów osuwiskowych w zakresie wszystkich tras poza Fioletową; 

4) opracowanie dokumentacji projektowej branży architektoniczno – budowlanej; 

5) uzyskania stosownych pozwoleń (zgłoszenie/pozwolenie na budowę); 

6) opracowanie przedmiaru robót i szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR). 

4. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1935) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.  

5. W wersji papierowej dokumentację należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wymaganej prawem 

liczbie egzemplarzy w tym 2 egzemplarze na potrzeby Zamawiającego. Dokumentacja winna zawierać 

również przedmiar robót i SST – po 2 egzemplarze. W wersji elektronicznej, dokumentację należy przekazać 

na nośniku elektronicznym w formacie PDF. 

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących 

obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie 

przyszłej budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. 

7. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania 

tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych 

Wykonawcy od Zamawiającego należności. 

8. Teren budowy oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na koszt Wykonawcy 

do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania i prowadzenia bieżącej 

działalności przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco dbał o czystość i porządek terenów 

sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone w związku z prowadzeniem inwestycji. 

W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia prac zmierzających do 

doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia 

kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności. 

9. Koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej, w tym wytyczenie tras rowerowych oraz ich inwentaryzacja 

powykonawcza, leżą po stronie Wykonawcy. 

10. Teren budowy powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz 

w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez 

zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót. 

11. Wykonawca w ramach realizacji zobowiązany jest również do: 

1) dysponowania osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy; 

2) opracowania planu BIOZ w przypadku, gdy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie takiego planu będzie wymagane; 

3) opracowania projektu organizacji placu budowy; 

4) opracowania i uzgodnienia we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót” 

oraz uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych 

z prowadzeniem robót w pasie drogowym – jeżeli z opracowanej dokumentacji oraz obowiązujących 

przepisów będzie wynikało, że jest to niezbędne; 

5) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, a w przypadku, gdy dla danego zadania pozwolenie na użytkowanie nie będzie 

wymagane, przekazanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót; 
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6) przekazania – po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia objętego ETAPEM I – 

Zamawiającemu: 

a) kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

projektu budowlanego oraz przedmiarów robót, 

b) przedmiary oddzielnie dla:  

 każdej trasy oraz tras dojazdowych, 

 punktu widokowego/placu wypoczynku, 

c) STWiOR, 

d) pozostałe dokumenty, których wykonanie lub uzyskanie wynika z zapisów PFU; 

e) uzgodnienia Geologa Powiatowego (GP) 

7) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odbioru ETAPU I przekaże Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie kosztorysu uproszczonego oraz opracowanych 

przedmiarów. 

12. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 

zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku”, co 

oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. 

13. Materiały pochodzące z demontażu nadające się do ponownego wmontowania (stal, żeliwo itp.) Wykonawca 

przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub podda utylizacji. Decyzje, co do 

zagospodarowania materiałów będą podejmowane na bieżąco podczas realizacji robót, przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnego zaplecza placu budowy w zakresie niezbędnym 

do realizacji robót. 

15. Zamawiający na czas realizacji robót nie udostępni Wykonawcy punktu poboru energii elektrycznej ani 

wody. 

16. Wykonawca zapewni i pokryje koszty ewentualnego odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót 

i nadzoru hydrogeologicznego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo osób trzecich. 

18. Kierownik budowy powinien posiadać kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

przedmiotu zamówienia i pełnić bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami oraz ewentualnymi 

podwykonawcami. 

19. Kierownik budowy powinien przebywać na budowie co najmniej przez czas niezbędny do rozwiązania 

bieżących problemów występujących w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz czas pozwalający na 

prawidłowe kierowanie prowadzoną budową. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości na: 

1) wykonane roboty budowlane oraz urządzenia a także stronę www na okres wskazany w ofercie, nie 

krótszy jednak niż 3 lata, liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego tj. podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; 

2) wytworzoną przez siebie w ETAPIE I dokumentację, na okres 3 lat, liczony od dnia następnego po 

dokonaniu odbioru ETAPU I. 

21. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi na roboty budowlane na okres 5 lat, liczony od dnia 

następnego po dacie bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

22. W okresie trwania gwarancji na: 

1) roboty budowlane i urządzenia, Wykonawca będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych bez 

dodatkowego wynagrodzenia oraz będzie usuwał wszelkie wady stwierdzone przez zamawiającego w 

okresie gwarancji; 

2) w wytworzonej przez siebie w ETAPIE I dokumentacji, Wykonawca będzie bezpłatnie usuwał wszelkie 

wady stwierdzone w wytworzonej dokumentacji oraz aktualizował tą dokumentację na żądanie 

Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia; 

3) zaprojektowaną i wykonaną stronę www, Wykonawca będzie bezpłatnie usuwał wszelkie pojawiające 

się nieprawidłowości w działaniu strony. 

23. W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych, systemów referencji i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, 

nazw własnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku 

do wskazanych w w/w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie 

z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 
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1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); 

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, 

konstrukcja); 

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

24. Wszelkie odstępstwa Wykonawcy od założeń dokumentacji projektowej (na etapie realizacji robót 

budowlanych) w zakresie stosowania materiałów i urządzeń oraz technologii wykonania, muszą być 

udokumentowane parametrami techniczno – wytrzymałościowymi, szczegółowymi rysunkami technicznymi, 

atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze 

dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów lub 

urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny 

równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania 

z opinii ekspertów. 

25. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu/obiektu. 

26. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty o charakterze archeologicznym Wykonawca 

jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

27. Wybrany Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do posiadania 

ważnego i opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto oferty tego Wykonawcy. Jeżeli przedstawiony 

dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, 

wówczas Zamawiający jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia 

dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

28. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, obejmujące 

wszystkie koszty realizacji, w tym koszt opracowania dokumentacji projektowej, koszt uzgodnień lub 

opinii i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych oraz koszt wykonania robót budowlanych 

i wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanego zakresu objętego 

przedmiotem zamówienia a także zaprojektowania i utworzenia strony www; 

2) rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi w następujący 

sposób: 

a) za wykonanie ETAPU I po protokolarnym odbiorze tego etapu, 

b) za wykonanie ETAPU II odpowiednio do zaawansowania robót budowlanych oraz fakturą 

końcową, która będzie obejmowała wykonanie strony www – wystawioną nie później niż 7 dni od 

daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót; 

3) faktury częściowe za roboty budowlane wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

4) podstawą wystawienia faktur częściowych za ETAP II będą protokoły odbiorów częściowych robót, 

w których Inspektor nadzoru i Kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót w danym 

okresie rozliczeniowym na podstawie obmiarów wykonanych robót zapisanych w Księdze Obmiarów 

Robót. 

5) podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisanie przez przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. 

6) termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbiorów 

częściowych; 

7) za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego; 

8) płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek 

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”; 

9) płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz 1a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020r. poz. 1320). 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 
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pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 

polegających na: 

1) wykonywaniu robót rozbiórkowych i ziemnych; 

2) usuwaniu gruzu i ziemi; 

3) wykonywaniu podbudowy ścieżek; 

4) wykonywaniu nawierzchni ścieżek. 

2. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji zamówienia, do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt IV.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania 

ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające 

spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt IV.1. niniejszego 

Rozdziału. 

4. Zamawiający uprawniony jest do żądania: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w pkt IV.1 niniejszego rozdziału, których dotyczy nw. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – 

zwanego RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwania Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt IV.1 niniejszego rozdziału 

lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt IV.4 

niniejszego rozdziału, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt IV.1 niniejszego rozdziału uprawnia Zamawiającego do 

naliczania Wykonawcy kary umownej za każdorazowe niespełnienie wymagań w wysokości określonej 

w § 14 ust. 1 pkt 11 i 12 wzoru umowy, który stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

V. Terminy wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia – do 28 grudnia 2020r.  

2. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data podpisania końcowego protokołu odbioru. 

VI. Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części 

Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania nazw firm 

Podwykonawców. 
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3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy 

o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), 

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności: 

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą oraz wprowadzania do nich zmian, 

b) szczegółowy zakres robót powierzony Podwykonawcy tj. wskazanie, jakie roboty składające się 

na dany zakres będzie realizował Podwykonawca, 

c) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację wskazanego elementu (części) robót, 

które nie może być wyższe niż określone za dany element w kosztorysie ofertowym, 

d) termin wykonania robót przez Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 

zakończenia robót określony umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu umowy 

w terminie umownym, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty. 

5. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku, gdy 

projekt nie spełnia wymagań określonych w pkt VI.4. 

6. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w pkt VI.5, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował 

projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 

projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, niespełniającej wymagań określonych w pkt VI.4, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy. 

9. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w pkt VI.8 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający umowę 

zaakceptował. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej 

umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej przez przedkładającego za zgodność 

z oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub większej niż 50.000 

zł. brutto. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.  

12. W przypadku, gdy w umowie określonej w pkt VI.10, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w pkt VI.11, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie do 10 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, zapisy pkt VI.10 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi 

określone w pkt VI.10.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
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przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projekt jej 

zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego. 

15. W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia 

pkt VI niniejszego rozdziału. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji 

z Podwykonawcy. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany do nowego Podwykonawcy mają zastosowanie 

postanowienia pkt VI niniejszego Rozdziału. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

złożenia stosownego oświadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji części zamówienia objętego 

niniejsza umową Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz o stanie zobowiązań w stosunku do 

Podwykonawców. 

18. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

19. Podstawą rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą protokoły odbioru 

potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszych podwykonawców robót budowlanych będą stanowiły 

protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy, Podwykonawcę lub kierownika robót 

Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru. 

21. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawy lub usługi z Podwykonawcą, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawianej przez Wykonawcę faktury, 

w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą. 

22. Na podstawie art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

23. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

ROZDZIAŁ II 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, DOKUMENTY 

I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

I. Warunki udziału w postepowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): 

Realizacja w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości minimum 

200.000,00 zł brutto, polegającej na budowie górskiej trasy rowerowej lub leśnej ścieżki rowerowej 

o długości minimum 1.000 m. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą 

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie 

wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, polegającą na budowie 

górskiej trasy rowerowej lub leśnej ścieżki rowerowej o długości minimum 1.000 m; potwierdzonej 

wykazem zawierającym: wartość robót, zakres prac, datę wykonania podmiot, na rzecz którego roboty 

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie – 

dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty były wykonywane. 

2) zdolności zawodowej: 
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Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: 

a) minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub 

konstrukcyjno – inżynieryjnej (branża ogólnobudowlana lub drogowa) bez ograniczeń, lub 

posiadającą ważne uprawnienia w ograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do 

realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz która 

kierowała co najmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową dróg o długości min. 1.000 m 

lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m – za dodatkowe 

doświadczenie kierownika budowy Zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert 

(doświadczenie kierownika budowy). Wymagane doświadczenie dotyczące spełnienia niniejszego 

warunku udziału w postępowaniu nie będzie punktowane, 

b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej, lub posiadającą ważne uprawnienia w ograniczonym zakresie, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień 

obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby 

samorządu zawodowego, 

c) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do sporządzania projektów budowlanych 

budownictwa ogólnego lub budownictwa drogowego bez ograniczeń, lub posiadającą ważne 

uprawnienia w ograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji 

przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego. 

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla 

osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem 

zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 220). 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów określonych w pkt I.1.2)b) oraz I.1.2)c) niniejszego 

Rozdziału. W przypadku połączenia tych funkcji, wskazany jeden projektant musi posiadać uprawnienia wskazane 

w obu tych punktach. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Warunki określone w pkt I.1. 

niniejszego rozdziału musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 

12 - 23 ustawy Pzp. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

II. Poleganie na potencjale innych podmiotów: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt III.1.5) 

niniejszego rozdziału. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował 

tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Wymagane jest, aby zobowiązanie określało: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

(Propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, na 

których zasoby Wykonawca się powołuje, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego 

rozdziału. 

III. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zdolność oferowanego 

przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, oraz braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenia muszą być aktualne na dzień składania ofert; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach – Załączniku nr 3 do 

SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ; 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym 

zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego, przedstawia zobowiązanie którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze; 

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. IV.1 niniejszego Rozdziału; 

7) oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*, znajdujące się w treści formularza ofertowego; 

8) dowód wniesienia wadium. 
*W przypadku gdy Oferent 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 wykreśla treść oświadczenia z 

formularza ofertowego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html informacji otwarcia ofert, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca taki może 

przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, jeśli 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz robót, z którego będzie wynikało, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co 

najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, polegającą z budowie górskiej 

trasy rowerowej lub leśnej ścieżki rowerowej o długości minimum 1.000 m 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
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 wraz z podaniem ich rodzaju/zakresu prac, wartości robót, daty wykonania, podmiotu na rzecz 

którego roboty zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ – 

z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie – 

na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej w zakresie 

doświadczenia. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub 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; 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, uwzględniającego: 

a) minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub 

konstrukcyjno – inżynieryjnej (branża ogólnobudowlana lub drogowa) bez ograniczeń, lub 

posiadającą ważne uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu 

zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego, oraz która kierowała co 

najmniej jedną robotą budowlaną związaną z budową dróg o długości min. 1.000 m lub z budową 

leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m, 

b) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej, lub posiadającą ważne uprawnienia w ograniczonym zakresie, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień 

obejmuje zakres wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby 

samorządu zawodowego; 

c) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane, do sporządzania projektów budowlanych 

budownictwa ogólnego lub budownictwa drogowego bez ograniczeń, lub posiadającą ważne 

uprawnienia w ograniczonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów o ile zakres uprawnień obejmuje zakres wymagany do realizacji 

przedmiotu zamówienia, należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego 

 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. 

(w przypadku kierownika budowy do wykazu osób należy dołączyć dowody 

potwierdzające, że roboty budowlane kierowane przez tego kierownika (co najmniej jedna 

robota budowlana związana z budową dróg o długości min. 1.000 m lub z budową leśnych 

lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m) zostały wykonane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub 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) – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zamieszcza w oświadczeniu, o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz oświadczeniu o niepodleganiu 

wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, informacje potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 

Wykonawca powołuje się na ich zasoby. 

5. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki 

i wymagania zostały spełnione. 

IV. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja, spółki cywilne). 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów, wspólników) wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać 

następujące wymagania: 

1) Współpartnerzy, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie należy 

przedłożyć wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Pełnomocnictwa zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 
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2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, które 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, które stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) wykaz robót, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ, oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ składa odpowiednio ten współpartner 

(jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie poszczególnych warunków udziału 

w postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ; 

4) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ w przypadku konsorcjum składa konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia) jako jedno wspólne oświadczenie podpisane przez pełnomocnika ustanowionego na 

podstawie art. 23 ustawy Pzp; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów; 

6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; 

7) wypełniając formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – 

lidera lub jednego ze współpartnerów (nie dotyczy dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt IV.2) 

niniejszego Rozdziału. 

ROZDZIAŁ III 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia wynikający z SIWZ oraz załączników do 

SIWZ a także projektu umowy oraz wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca, jako niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 

i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych 

w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt 

pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji; 

2) koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza; 

3) wszelkie koszty wszystkich mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia; 

4) koszt załadowania, wyładowania, transportu i przyjęcia odpadów w celu przekazania ich do zakładu 

utylizacji należy wliczyć do ceny oferty; 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem oferty. 

3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto, którą stanowi wynagrodzenie ryczałtowe 

za realizację zamówienia, wskazane w pkt 1 formularza ofertowego. 

4. Wykonawca, na formularzu ofertowym musi poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 

prowadził 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. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

7. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: 

1) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót; 

2) cenę należy podać w wartości netto i brutto w ujęciu liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

8. Szczegółowa instrukcja w sprawie przedstawienia ceny oferty: 

1) Wykonawca w formularzu oferty jest zobowiązany podać: 

a) cenę netto i brutto oraz kwotę podatku VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszym postępowaniem, 

b) cenę netto i brutto oraz kwotę i stawkę podatku VAT za wykonanie ETAPU I przedmiotu 

zamówienia z wyodrębnieniem cen za: 

 uzgodnienia Geologa Powiatowego, 

 projekt dokumentacji projektowej Trasy Czarnej, 

 projekt dokumentacji projektowej Trasy Niebieskiej, 

 projekt dokumentacji projektowej Trasy Zielonej, 

 projekt dokumentacji projektowej Trasy Szarej, 
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 projekt dokumentacji projektowej Trasy Fioletowej, 

 projekt dokumentacji projektowej Tras Dojazdowych, 

 projekt dokumentacji projektowej punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury, 

 projekt strony www, 

c) cenę netto i brutto oraz kwotę i stawkę podatku VAT za wykonanie Etapu II przedmiotu zamówienia 

z wyodrębnieniem cen za: 

 budowę Trasy Czarnej, 

 budowę Trasy Niebieskiej, 

 budowę Trasy Zielonej, 

 budowę Trasy Szarej, 

 budowę Trasy Fioletowej, 

 budowę Tras Dojazdowych, 

 budowę punktu widokowego wraz z infrastrukturą małej architektury, 

 wykonanie strony www; 

2) cena brutto za wykonanie ETAPU I przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 14 % ceny ofertowej 

brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zaś cena brutto za uzgodnienia z GP nie może 

przekroczyć 2 % ceny brutto za wykonanie ETAPU I; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje cenę brutto za wykonanie ETAPU I przedmiotu zamówienia 

przekraczającą 14% ceny oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający 

odrzuci taką ofertę ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ; 

4) w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje cenę brutto za uzyskanie uzgodnień z GP, przekraczającą 2 % 

ceny oferty za wykonanie ETAPU I, wówczas Zamawiający odrzuci taką ofertę ze względu na jej 

niezgodność z treścią SIWZ; 

5) ceny, o których mowa w pkt 8.1).b) tiret pierwsze do tiret dziewiąte oraz pkt 8.1)c) tiret pierwsze do tiret 

ósme Wykonawca poda bez stawki oraz kwoty podatku VAT. 

ROZDZIAŁ IV 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

I. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o następującym 

znaczeniu procentowym: 

Nazwa kryterium Waga w % 

Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (C) 60 

Okres gwarancji (G) 20 

Doświadczenie kierownika budowy (D) 10 

Posiadanie przez projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane, do sporządzania projektów budowlanych 

budownictwa ogólnego lub budownictwa drogowego, 

uczestniczącego w projektowaniu tras rowerowych certyfikatu 

IMBA dotyczącego projektowania tras rowerowych (P) 

10 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana 

ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 
gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

2) okres gwarancji „G” – 20% 

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za roboty objęte 

przedmiotem zamówienia oraz wykonanie strony www, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Wymagany minimalny okres gwarancji – 3 lata 

 3 lata – 0 pkt, 

 4 lata – 10 pkt, 

 5 lat i więcej – 20 pkt, 

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach 

Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to 
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wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 41 miesięcy lub 3 lat i 5 miesięcy będzie 

ocenione jako 3 pełne lata). 

Minimalny okres gwarancji (G) wynosi 3 lata, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu 

krótszego niż 3 lata, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że 

Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 3 lata i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym 

kryterium. 

3) Doświadczenie kierownika budowy „D” – 10% 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy” punkty zostaną przyznane za wykazanie (w Załączniku 

nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy) doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy: 

 pełnienie 1 raz funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową dróg o długości min. 

1.000 m lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m  – otrzyma 

0 pkt, gdyż jest to ilość wymagana w warunkach udziału w postępowaniu, 

 pełnienie 2 razy funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową dróg o długości min. 

1.000 m każda lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m każda 

– otrzyma 5 pkt, 

 pełnienie 3 razy i więcej funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową dróg o długości 

min. 1.000 m każda lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości min. 1.000 m 

każda – otrzyma 10 pkt. 

Wykazana w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ osoba będzie uczestniczyła 

w wykonaniu zamówienia. 

W Formularzu oferty, w Tabeli w pkt 2 należy podać dane zgodnie z tytułami poszczególnych kolumn na 

potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez kierownika budowy. Brak danych w którejkolwiek 

z kolumn od nr 2 do 4 w poszczególnych wierszach spowoduje nie zaliczenie danego doświadczenia 

(z niekompletnymi danymi) do punktacji; 

4) Posiadanie przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, do sporządzania projektów 

budowlanych budownictwa ogólnego lub budownictwa drogowego, uczestniczącego 

w projektowaniu tras rowerowych certyfikatu IMBA dotyczącego projektowania tras rowerowych 

(certyfikat IMBA) „P” – 10% 

W kryterium „certyfikat IMBA” punkty zostaną przyznane za wykazanie projektanta posiadającego 

certyfikat IMBA (w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy) w następujący sposób: 

 w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże, że projektant uczestniczący w projektowaniu tras 

rowerowych posiada certyfikat IMBA, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt, 

 w przypadku gdy Wykonawca wskaże, że projektant uczestniczący w projektowaniu tras 

rowerowych posiada certyfikat IMBA, wówczas Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

Zamawiający informuje, że osoba wskazana w tym kryterium oceny ofert musi być jedną z osób, 

o których mowa w pkt I.1.2).a) lub b) Rozdziału II SIWZ. 

2. W niniejszym postępowaniu 1 punkt równy jest 1%. 

3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), ilość punktów 

przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” (G), ilość punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie 

kierownika budowy” (D) oraz ilość punktów przyznanych w kryterium „certyfikat IMBA” (P). 

II. Ocena i badanie ofert. 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje przepis art. 24aa ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.) 

3. Na podstawie §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

4. Na podstawie §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 tego Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu 
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Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt II.3 oraz II.4 niniejszego rozdziału, Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

6. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie liczbą i słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę 

podaną słownie. 

7. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 

przyznanych w kryterium „C” + „G” + „D” + „P” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ 

kryteria oceny ofert. 

III. Obowiązek informacyjny 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna 

punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp również 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano za 

niewystarczające; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia; 

4) unieważnieniu postępowania 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt III.2.1) oraz III.2.4), na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html. 

ROZDZIAŁ V 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. Zamawiający 

1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Przemyśl. 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. 

3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przemysl.pl. 

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetarg@um.przemysl.pl. 

II. Język i forma porozumiewania się 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1041), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 

344); 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 

1) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt I.2; 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetarg@um.przemysl.pl. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone 

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

5. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, mogą być złożone wyłącznie w formie 

pisemnej. 

6. Pytania do treści SIWZ należy przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetarg@um.przemysl.pl. 

https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
https://bip.przemysl.pl/33479/352/zamowienia-publiczne-roboty-budowlane.html
http://www.przemysl.pl/
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
mailto:przetarg@um.przemysl.pl
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7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie. 

8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez 

Wykonawcę lub osoby upoważnione. 

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się 

z Wykonawcami jest Adam Majka – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 16 678 62 90 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury są: 

1) Marian Baran – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, 

2) Anna Waszczak – Pracownik Biura Zamówień Publicznych  

tel. 16 675 20 38, w godz. 8:00 – 15:00 

IV. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 

z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 

z dopiskiem w tytule płatności 

“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.5.2020” 

a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.2) – 2.5) niniejszego Rozdziału, powinno być wystawione na 

Gminę Miejską Przemyśl, złożone w oryginale podpisane przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz 

dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. 

5. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, 

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium  

6. Gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:  

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

3) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. Gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołalnie  

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego 

w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące zwrotu wadium lub jego zatrzymania określono w art. 46 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

10. Zamawiający wymaga wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w Formularzu ofertowym. 

1) Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt IV.2 niniejszego Rozdziału; 

2) zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem; 
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3) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy 

Pzp musi ono nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Gwaranta lub Poręczyciela do zapłaty kwoty 

pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 

4) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

lub poręczenia (Gminę Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl), gwaranta (banku lub 

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

c) kwotę gwarancji lub poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, 

e) nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego 

kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 

bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też 

potwierdzenia istnienia, co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji 

lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii 

biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być 

uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego 

przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody; 

5) Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże rachunek bankowy, na który Wykonawca wpłaci 

przelewem kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca wybierze formę 

pieniężną zabezpieczenia; 

6) W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, kwota zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części koniecznej, przeznaczona zgodnie 

z umową na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji – 

z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID - 19 (Dz.U. poz. 1086). 

7) Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się 

w art. 147 do 151 ustawy Pzp. 

V. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

VI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2 

do SIWZ – w formularzu Wykonawca jest zobowiązany podać w szczególności: 

a) cenę oferty netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT – cena ta obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia – cena ofertowa brutto jest jednym z kryteriów oceny ofert, 

b) osobę pełniącej funkcje kierownika budowy wraz z jego doświadczeniem – jest to jedno z kryteriów 

oceny ofert, 

c) osobę projektanta posiadającego certyfikat IMBA – jest to jedno z kryteriów oceny ofert, 

d) długość okresu gwarancji – jest to jedno z kryteriów oceny ofert, 

e) pozostałe dane wymagane we wzorze formularza ofertowego; 

2) dokument wadialny lub gdy wadium zostało wniesione w pieniądzu, potwierdzenie zapłaty wadium 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

3) załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale II SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej SIWZ w formie 

pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego. 

5. Oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie 
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poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

6. Dołączone oświadczenia i dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 

oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie. 

7. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

9. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: wewnętrznej – 

opieczętowanej przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz tematem przetargu, w której 

znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta wyłącznie z napisem Oferta –„Park Rowerowy 

Bike Town Trails w Przemyślu (znak sprawy: ZP.271.5.2020)” bez oznaczenia nadawcy, zawierająca 

w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), z napisem: Nie otwierać przed: (wpisać datę oraz godzinę otwarcia 

ofert).  

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana 

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 

przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty 

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

11. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe wyrażone 

w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

VII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, 

nie później niż w dniu 21 września 2020r., do godz. 12:00, lub przesłać na adres Zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe. 

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

VIII. Otwarcie ofert 

Zamawiający publicznie otworzy koperty z ofertami w dniu 21 września 2020r., o godz. 12:30 w Biurze 

Zamówień Publicznych, pokój nr 43 (II piętro), Urząd Miejski w Przemyślu, Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl. 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy 

1. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem 

wyznaczonym na podpisanie umowy do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto 

2) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego 

przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii 

pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza; 

3) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowy oraz do ewentualnego przekazania 

stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie; 

4) podania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane (o ile są już znane i zamówienie ma być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego) – w przypadku gdy Wykonawca będzie 

wykonywał zamówienie przy pomocy Podwykonawców; 

5) przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opłaconego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. Jeżeli przedstawione 

dokumenty ubezpieczenia nie będą obejmowały całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia, 

wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu wygaśnięcia 

dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) przedłożenia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, że osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w Rozdziale II 

niniejszej SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
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2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 

spółki cywilne) Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum, umowy spółki). 

X. Zawarcie umowy 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na 

warunkach określonych w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) w terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem. 

XI. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach szczegółowo 

opisanych w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 

XII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach 

Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone 

w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach 

przysługują Wykonawcom, 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 Pzp. 

XIII. Rozwiązania równoważne 

1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację 

powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu 

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych 

i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia 

i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający 

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać 

przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane 

przez zamawiającego. 

4. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 

odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 

dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania 

w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. 

XIV. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, 

że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 Pzp. 

ROZDZIAŁ VI 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Zamawiający informuję, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37 - 700 

Przemyśl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Przemysław Popiel, kontakt: adres e-mail: 

bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14 

3. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 maja 2016r., zwanej dalej RODO, tym samym, 

dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Park Rowerowy Bike Town Trails w Przemyślu” – znak sprawy: 

ZP.271.5.2020. 

5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także 

art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy, 

zawarte w protokole postępowania, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

7 lat licząc od roku następnego po roku, w którym niniejsze postępowanie przetargowe zostanie zakończone. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 

4. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym 

innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych stanowi wymóg, którego spełnienie warunkuje możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawy Pzp. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno – prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 

2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 

2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

10. Wykonawca ma prawo żądać od administrator dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

11. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 

1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administrator potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 

jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, 

o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopi 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenia przetwarzania danych), 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
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12. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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. 
 

Przemyśl, 4 września 2020r. 

ZATWIERDZAM 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (PFU oraz Projekt koncepcyjny). 

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 

7. Załącznik nr 7 – Projekt umowy. 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz robót. 

9. Załącznik nr 9 – Wykaz osób. 
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