
Ogłoszenie nr 594948-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.  

Powiat Myśliborski: Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej w Myśliborzu 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Myśliborski, krajowy numer identyfikacyjny 210967320, 

ul. Północna   15 , 74-300  Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 

957472021, 957472021, e-mail starostwo@powiatmysliborski.pl, 

starostwo@powiatmysliborski.pl, faks 957473153.  



Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiatmysliborski.pl/  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

http://bip.powiatmysliborski.pl/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka ul. Łużyckiej 

w Myśliborzu  

Numer referencyjny: IPZ.272.10.2019.MW  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. 

Łużyckiej w Myśliborzu, która obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2161Z (dawna DW 

128) na odcinku od byłego przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2117Z na odcinku 250 m w następującym zakresie: - rozebranie podbudowy z kruszywa 

łamanego grub. 20 c, wraz z wywozem materiału – 200 m2, - rozebranie krawężnika 

betonowego 15x30 wraz z ławą betonową wraz z wywozem materiału – 6m, - regulacja 

pionowa studni kanalizacji deszczowej/sanitarnej – 4 szt, - regulacja pionowa wpustów 

ulicznych – 3 szt, - frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 3 cm – 1500 m2, - mechaniczne 

wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru na odl. 1 km – 24 m3, - 

profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 200 m2, - 

wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm – 200 m2, - oczyszczenie warstw 

konstrukcyjnych – 3000 m2, - skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych – 3000 

m2, - podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu – 200 

m2, - podbudowa asfaltowa z AC16 grub. 7 cm – 200 m2, - wyrównanie istniejącej 

nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową KR2 – 150 Mg, - nawierzchnia z 

betonu asfaltowego – warstwa ścieralna grubości 4 cm – 1500 m2, -malowanie linii 



segregacyjnych ciągłych i przerywanych, linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 

strzałek i innych symboli – 50 m2, - krawężniki betonowe 15x30x100 wraz z ławą betonową 

C12/15 z oporem – 6 m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie 

przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robót.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233140-2 

45111000-8 

45111300-1 

45233000-9 

45100000-8 

45230000-8 

45233000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-08  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN (słownie: 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 



o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał.  

Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku w 

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna 

sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy złożyć w 

oryginale. Zobowiązanie może mieć w szczególności formę jednej z umów nazwanych, o 

których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej, jak również oświadczenia woli 

innego podmiotu. Treść pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów innego podmiotu 

powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać co najmniej: zakres zobowiązania innego 

podmiotu, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter 

stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, a także zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1. zdolność zawodowa Wykonawcy Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) oraz ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) o długości 

min. 125 m łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał. 2. zdolność zawodowa 

personelu Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 

jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą: - uprawnienia wykonawcze 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z 

wymogami Prawa budowlanego, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Transportu 

i Budownictwa z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. nr 83 poz. 578 z późn. zm.); - minimum 2 - letnie doświadczenie 

zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy w specjalności drogowej licząc od dnia 

uzyskania uprawnień. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał. Zamawiający określając 

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, wymaga określonych 

uprawnień budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 

lub odpowiednich przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 



(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do 

wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 

kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) Osoby wskazane do realizacji zamówienia w wykazie osób, na 

dzień podpisania umowy powinny posiadać aktualne zaświadczenia o wpisie na listę 

członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym 

przez tę Izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku w 

stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna 

sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotów należy złożyć w 

oryginale. Zobowiązanie może mieć w szczególności formę jednej z umów nazwanych, o 

których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej, jak również oświadczenia woli 

innego podmiotu. Treść pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów innego podmiotu 

powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać co najmniej: zakres zobowiązania innego 

podmiotu, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter 

stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, a także zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 



 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawców do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 1) Potwierdzających spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informacja banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz 

wykonanych robót, z podaniem ich przedmiotu z określeniem długości odcinka budowy lub 

przebudowy drogi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – 

zgodnie z Formularzem Nr 3, b) dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 



wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykaz osób skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, czasookresów pełnienia funkcji Kierownika budowy z 

podaniem okresów od (m-c/rok) do (m-c/rok), a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie 

takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwo 

ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. Udział w postępowaniu wspólników spółki cywilnej traktowany jest jako 

wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 PLN  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Okres gwarancji 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  



 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zmiana umowy może nastąpić: 1. w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 

trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, w następujących sytuacjach: a) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych 

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i 

materiałów, możliwa będzie zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności); za typowe warunki atmosferyczne 

uznaje się średnią warunków pogodowych w danym miesiącu w Myśliborzu w okresie 

ostatnich 3 lat przed dniem podpisania umowy, ustalone na podstawie danych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej; b) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, 

powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, 

niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a 

także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 

kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 



możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec c) z powodów, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji 

projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z 

uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 

Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych 

należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do 

mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody 

czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie 

okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, g) 

jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; h) wystąpią zmiany spowodowane 

warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i 

niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, 

których to lokalizacja uniemożliwia prowadzenie robót. 2. w zakresie wykonania robót 

zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy 

Prawo budowlane. 3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących 

sytuacjach: a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w 

szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż 

ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego zamówienia. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym 

zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym 

mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik 

do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość 

kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w 

szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na 

podstawie wytycznych o których mowa wyżej; b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do 

wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w 

ofercie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu), c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez 

podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie 

do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu), d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i 

deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, 

iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby 

którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana 



niewymagająca sporządzania aneksu); f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie 

aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). 5. Jeżeli strony dopuściły 

zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień 

umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od 

której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 6. Niezależnie od 

powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 

użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne 

zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 7. W razie wątpliwości, 

przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych 

rejestrowych, - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 8. 

Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, w 

przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót, przed 

dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, uwzględniające wprowadzoną zmianę.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-09-24, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 



które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo 

Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz tel. 957472021 

starostwo@powiatmysliborski.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie 

Myśliborskim jest Pani Ewelina Szóstka tel. 95 747 20 21 e-mail iod@powiatmysliborski.pl, - 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka 

ul. Łużyckiej w Myśliborzu, nr postepowania IPZ.272.10.2019.MW, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy PZP; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo 

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo 

do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania 

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


