
Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa odcinka drogi nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 –

Dłużec – Piecki ) od km 7+775 do km 8+773

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

Ogłoszenie nr 546773-N-2020 z dnia 2020-06-03 r. 



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 Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny

51075108800000, ul. Nowogródzka  1 , 11-700  Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel.

897 419 580, , e-mail pzd.zp@powiat.mragowo.pl, , faks 897 419 590. 

Adres strony internetowej (URL): www.pzd.powiat.mragowo.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)

Tak 

www.pzd.powiat.mragowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.pzd.powiat.mragowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod



adresem

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego,

kurierem 

Adres: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

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 drogi nr 1765N ( dr. woj. Nr

600 – Dłużec – Piecki ) od km 7+775 do km 8+773 

Numer referencyjny: S6.261.1.4.2020.AZ 

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: 1. Przedmiotem

zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki ) od km

7+775 do km 8+773” - długość odcinka przebudowywanego wynosi 998 mb. Inwestycja zlokalizowana jest

na nieruchomości o nr ewid. 22-13/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Szklarnia, Gmina Piecki.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze luźnej zabudowy ( kolonialnej). 1.1

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: 1) roboty przygotowawcze, 2)

roboty ziemne, 3) warstwy ulepszonego podłoża, 4) podbudowa, 5) nawierzchnia, 6) zjazdy 7) umocnienia

poboczy, 8) roboty wykończeniowe 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym

postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych, przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz z załącznikami – stanowiącymi

integralną część SIWZ. 1.3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ wraz z załącznikami,

pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego,

przedmiarem robót, obowiązującymi szczegółowymi przepisami, sztuką budowlaną oraz zapewni pełną

obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja

projektowa, specyfikacje techniczne oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o

udzielenie zamówienia publicznego. 1.4 Ilekroć na rysunkach, szkicach, w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka,

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których



mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Za rozwiązania równoważne

Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych,

jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w

dokumentacji projektowej. Jeżeli specyfikacja lub dokumentacja nie określa takich parametrów, za

rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego

przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie przy zachowaniu zgodności z Polskimi

Normami przenoszonymi normy europejskie. 1.5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w

szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

późń. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1145,

1495) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1843 z późn. zm.). 1.6 Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem

polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w

budownictwie. 1.7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym:

za oznakowanie robót, bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robót. Poza tym,

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi

robotami. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej w

formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej i przekazanie jej Zamawiającemu najpóźniej w

dniu odbioru robót. 1.9 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji w

celu oceny warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem

uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji, koniecznych i przydatnych do sporządzenia oferty. Koszt

odwiedzenia miejsca budowy ponosi Wykonawca. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu

błędnego skalkulowania ceny. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3.

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Na podstawie art.29 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia ( czynności opisane w przedmiarze robót), jeżeli

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 paragraf 1 ustawy

z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wykonawca wyłoniony w ramach

postępowania, zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy, kopię opłaconej polisy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł. 



II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45111000-8

45112730-1

45233320-8

45233220-7

45233250-6

45112700-2

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

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN 

(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: 2021-05-31 

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 stawia warunku w tym zakresie, na potwierdzenie należy złożyć

oświadczenie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, na potwierdzenie należy złożyć

oświadczenie 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe Wykonawcy: Warunek zostanie spełniony jeżeli

Wykonawca: - udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie

roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni bitumicznych dróg (placów lub

lotnisk) lub budową, przebudową, remontem (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg bitumicznych

(placów lub lotnisk) o łącznej wartości brutto nie niższej niż 1 000 000,00 zł ( słownie jeden milion

złotych) każda. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu

przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte

wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający do oceny

spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego

publikowanym przez NBP z dnia składania ofert. b) potencjał kadrowy Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na stanowisko

Kierownika budowy – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ( równoważne) uprawnienia budowlane,

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, czynne członkostwo we

właściwej izbie i min. 2 lata jako kierownik robót budowlanych w specjalności drogowej. Wykonawca

zapewni stałą obecność kierownika budowy na placu budowy. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek

spełnia w całości, co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby

podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż

stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on

spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. 

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: Tak 

Informacje dodatkowe:

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) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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: 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do

wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. Dokumenty powinny być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak wyżej składa

dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w

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

której dokument dotyczy, nie wydaje 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. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów jak wyżej składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

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. 3)

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wystawionego

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1) Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów jak

wyżej składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na



ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje

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. 3)

Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

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: 

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym,

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

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

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie ze

wzorem stanowiącym załącznik nr 6. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemne zobowiązania

innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym

Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował ( z wykorzystaniem wzoru określonego w

załączniku nr 7 do SIWZ). 3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień. 

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)

1. Formularz ofertowy, 2. Wymagane oświadczenia wypełnione i podpisane przez Wykonawcę. 3.

Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach których polega

Wykonawca - jeżeli dotyczy. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie

Zamawiającego wykazu złożonych ofert zobowiązany jest złożyć oświadczenie o grupach kapitałowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

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: 

nie dotyczy

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: 



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: 

nie dotyczy

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: 

nie dotyczy 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy 

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) Nie 

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



nie dotyczy 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 

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: nie dotyczy 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń: nie dotyczy 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy 

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: 

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

gwarancja 40,00

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

Tak 

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: 

nie dotyczy 

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): 

nie dotyczy 

Informacje dodatkowe 

nie dotyczy 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

nie dotyczy 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

nie dotyczy 

Wstępny harmonogram postępowania: 

nie dotyczy 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

nie dotyczy 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy 

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: 



nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

nie dotyczy

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: 

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

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: 

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Zamawiający

przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku: 1) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 2)

braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, 3) wystąpienia

okoliczności powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót

realizowanych przez Wykonawcę w ramach inwestycji, 

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: 2020-06-22, godzina: 09:30, 

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 

> język polski 

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

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

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

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), zwanym dalej „RODO”, informuję, że: 1.

Administratorem Danych Osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-

700 Mrągowo tel. 89 741-95-80 , e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl 2. Dane kontaktowe Inspektora

Ochrony Danych: Aleksandra Urbaniak e-mail: iod@powiat.mragowo.pl 3. Dane osobowe przetwarzane są

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa odcinka drogi

nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki ) od km 7+775 do km 8+773 prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego. 4. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a), b), c) i zgodnie z treścią

ogólnego rozporządzenia RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem

umowy. 5. Dane będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie

przepisów prawa ( m.in. podmiotom uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do kontrolowania

działalności Administratora, dostawcom usług informatycznych, z których Administrator korzysta,

komornikowi, policji itp.). 6. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od

rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z

jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak

przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z

zakresu administracji publicznej/samorządowej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum



Państwowego. 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Osoba, której

dane dotyczą ma prawo do: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych: − na

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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; 10. Osoba, której dane dotyczą, nie przysługuje: − 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. 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


