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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 
 
 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW); 

 

Rozdział 2 Formularz Oferta; 

  

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: 

 

Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.3 Wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia; 

Formularz 3.4 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp; 

Formularz 3.5  Wykaz robót budowlanych; 

 

Formularz 3.6   Wykaz potencjał kadrowy. 

 

 

Tom II:           WZÓR UMOWY 

 

 

Tom III: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla każdego zadania oddzielnie – 

Załącznik nr 1, w tym: zadania nr 1 (Strzeleckiego) – załącznik TOM 

IIIA, zadania nr 2 (Studencka) – Załącznik TOM IIIB. 
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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiającym jest: PROJPRZEM MAKRUM S.A.,  

85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3, NIP: 5540234098, REGON: 002524300, tel. 

(+48 52) 376 74 01, e-mail: sekretariat@projprzem.com  

 

w imieniu, którego działa na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), pełnomocnik 

ustanowiony pełnomocnictwem w dniu 26-11-2019 r. Centralny Instytut Analiz 

Polityczno- Prawnych, z siedzibą w m.st. Warszawa (adres: Cynamonowa 2/8, 02-

777 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń krajowego rejestru 

sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000300443, NIP: 522-

228-05-76, Regon: 141336446, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego. 

 

strona internetowa pełnomocnika Zamawiającego: http://www.instytut.info.pl 

(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie                    

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                                          

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej „SIWZ”). 

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 001/2020. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „PZP”.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień                          

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.                       

11 ust. 8 PZP. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych 

przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa 

ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj”. 

4.2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektów 

budowlanych, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowy ulic w 

Bydgoszczy z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz 

sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu, obejmujące następujące 

ulice:  

a) Zadanie nr 1 – przebudowa ul. Strzeleckiego, 

b) Zadanie nr 2 – budowa ul. Studenckiej. 
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4.3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają 

następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 

a) Programy funkcjonalno-użytkowe dla każdej ulicy oddzielnie (Strzeleckiego i 

Studencka), 

b) wzór umowy, 

4.4. Kody według CPV:  

1) 45000000-7 Roboty budowlane, 

2) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 

3) 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu, 

4) 45232452-5 Roboty odwadniające, 

5) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

6) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

7) 45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

8) 71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

 

4.5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie lub źródło - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 

pochodzenie lub źródło określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

użytkowych. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 

30 ust. 1 -3 PZP należy rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 

4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanym w treści SIWZ. Zamawiający informuje, że zaoferowany produkt nie może 

mieć parametrów gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, 

europejska o cena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna lub inny system 

referencji technicznych, należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania 

„lub równoważne”. 

4.6. Wykonawca zadania udzieli minimum 5 lat gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane. 

4.7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania 

umowy. 

4.8. Zgodnie z dyspozycją art 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby 

realizujące przedmiot zamówienia na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, 

wykonujące prace ręczne ogólnobudowlane lub pomocnicze a także prace polegające na 

obsłudze pojazdów, maszyn i urządzeń (kierowca, operator), były zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) - Obowiązek Zatrudnienia. 

4.9. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy 

pomocy podwykonawców. 

4.10. Przed zawarciem umowy, dla osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy,                

w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiąże się wykonywać przedmiot 

zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

oraz przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy o pracę dla tych pracowników. 
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4.11. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla 

osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca 

w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

4.12. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w punkcie 4.11. powyżej stanowić będzie 

przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych 

wyspecyfikowanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik p.n. TOM II do niniejszej 

SIWZ. 

4.13. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane z materiałów własnych Wykonawcy. 

4.14. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią, jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do 

stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby 

budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz 

w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

4.15. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie takie jak: 

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości. 

4.16. Inwentaryzacja powykonawcza i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy 

robót. 

4.17. PODWYKONAWSTWO: 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

UWAGA. 

W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych                  

w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów 

(części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca 

gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez 

udziału podwykonawców („Samodzielna realizacja kluczowych elementów 

zamówienia”).  

2)  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW. 

4)  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 

SIWZ. 

4.18. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o ostateczne decyzje 

administracyjne umożliwiające realizację zadań,  uzyskane przez Wykonawcę w ramach 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

5.     INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

67 UST. 1 PKT 6 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ 

 

5.1.   Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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6.1. Każde z poszczególnych zadań należy zrealizować w terminach: 

a) Zadanie 1 – do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

dwudziestego roku);  

b) Zadanie 2 – do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

dwudziestego drugiego roku). 

 

Faktyczny termin wykonania poszczególnego zadania zostanie zadeklarowany przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym).   

6.2. Każde z poszczególnych zadań realizowane będzie dwuetapowo: 

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację zadania, 

II etap - wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim, obejmujący również 

uzyskanie na rzecz Zamawiającego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających użytkowanie obiektów budowlanych. 

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału                                  

w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

      Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (jeden 

milion złotych). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, wykonaniem w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:  

- jednym opracowaniem dokumentacji projektowej (projektu budowlany i projekt 

wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia formalno-prawnego na jej realizację 

(pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót) dla budowy lub przebudowy ulicy o klasie 

funkcjonalno-technicznej L (lokalna) lub wyższej o długości co najmniej 250 m 

(dwieście pięćdziesiąt), 

- jedną robotą budowlaną, polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej 

o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m² (dwa tysiące metrów kwadratowych). 

 

Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie 

(w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy 

czym wykonane oddzielnie nie muszą dotyczyć tego samego zadania). 

 

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu, legitymującymi 

się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym nie mniejszym niż określonym 

poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.: 

 Zespół projektantów: 

Koordynator projektu – minimum 1 (jeden) osoba:  
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minimalne kwalifikacje zawodowe: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej drogowej;  

minimalne doświadczenie zawodowe: 

- pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej specjalności 

liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania;  

Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimum 1 (jeden) osoba: 

minimalne kwalifikacje zawodowe: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej drogowej.  

minimalne doświadczenie zawodowe: 

- trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej specjalności 

liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania; 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji 

projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej i funkcji koordynatora 

projektu pod warunkiem posiadania przez dana osobę wymaganych dla tych 

funkcji kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. 

 Kierownik budowy – minimum 1 (jeden) osoba: 

minimalne kwalifikacje zawodowe: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

minimalne doświadczenie zawodowe: 

- pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako 

kierownik budowy lub kierownik robót drogowych liczone od daty uzyskania 

uprawnień budowlanych; 

Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót 

drogowych. 

 

 

Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane,                            

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.                    

z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65).  

 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                     

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym                       

(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 

braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych 

osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
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o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1725), dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

7.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie                          

z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawców informacje 

zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach, o których mowa w pkt. 9.7.1) IDW. 

7.4.    Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

          a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498). 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2. IDW, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                             

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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9.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zgodnie z wzorem Formularza 3.1 i 3.2  

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

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                                        

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.4).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia. 

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                          

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału                           

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona                      

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                         

w postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (aktualnych na 

dzień złożenia) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, 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 (wzór wykazu 

stanowi Formularz 3.5), 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; 

 

b) wykaz wykonanych usług projektowych – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem 

dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku 

możliwości uzyskania ww. dokumentów. 

W przypadku robót budowlanych lub usług wykonanych w ramach jednego zadania  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca składa tylko wykaz robót budowalnych,  

o którym mowa w pkt. 11.3.1.1a)  SIWZ. 
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c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi 
Formularz 3.6; 

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać: 

1) Dla części projektowej: 

 wskazanie osoby – imię i nazwisko, 

 zakres wykonywanych czynności, np. Projektant (…) 

 kwalifikacje zawodowe, uprawnienia – posiadane uprawnienia projektowe 

(branża/specjalność), nr uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), 

 doświadczenie zawodowe – okres w projektowaniu z podaniem specjalności, 

liczony od uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania; 

2) Dla robót budowlanych: 

 wskazanie osoby – imię i nazwisko, 

 zakres wykonywanych czynności, np. Kierownik budowy/robót (...), 

 kwalifikacje zawodowe, uprawnienia– posiadane uprawnienia budowlane 

(branża/specjalność), nr uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), 

 doświadczenie zawodowe – okres kierowania budową lub robotami z podaniem 

branży robót, liczony od uzyskania uprawnień budowlanych. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, usługi były wykonane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia -                   
w celu wykazania spełniania warunku. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

a) Odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 - 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, 

- Dokumenty/oświadczenia Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem składania ofert. 

9.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7. IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
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bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były wykonane,                           

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 9.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

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 2005 r.                                    

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.                        

z 2017 r. poz. 570). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

10.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 

udowodnić 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. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 

trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy 

ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać, jakiego 

zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności 

wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi 

jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach, którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.3. Zobowiązanie 

Wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa 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 13–22 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW.  

10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 

10.5   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 udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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10.6. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. IDW 

10.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 9.1. IDW. Oświadczenia 

Wykonawca składa wraz z ofertą. 

10.8    Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.7.2). Dokumenty wymienione w pkt. 

9.7.2) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 

10.8.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany    

wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ                                    

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. 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. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału                                                

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                                   

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt 9.7., przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.1) 

składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie 

warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

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

– Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                   

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej w pkt 12.3.– 12.6. IDW. 

Zamawiający wyznacza Panią Paula Baumgart do kontaktowania się z Wykonawcami: 

tel. +48 517 119 535, e-mail paula@instytut.info.pl  

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych, z siedzibą w m.st. Warszawa (adres: 

Cynamonowa 2/8, 02-777 Warszawa. 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.3. W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 9 IDW, składa się w formie 

pisemnej. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), 

zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

12.6.   Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej jak 

w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.    

12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych 

Oddział Bydgoszcz 

ul. Jagiellońska 21 (pokój 320), 85-097 Bydgoszcz 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres 

wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnień. 
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13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.4. Na ofertę składają się: 

1) formularz Oferty wskazany w rozdziale 2 IDW dla Wykonawców; 

2) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW: 

a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania (Formularz 3.1 do SIWZ); 

b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (Formularz 3.2 do SIWZ); 

3) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (Formularz 3.3 do SIWZ), opcjonalnie; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania                                         

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 
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5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający 

może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne                     

(t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

14.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SIWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn                           

i wierszy. 

14.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

14.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,                           

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,                              

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.10. i 14.11. IDW. W treści oferty powinna 

być umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się                

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów  

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

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm) które 

Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone                  

w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”,                       

z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych 

Oddział Bydgoszcz  
ul. Jagiellońska 21 (pokój 320), 85-097 Bydgoszcz 

oraz opisane: 
OFERTA NA 

 
„Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na 

terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 

 „Nie otwierać przed dniem  12-02-2020 r. godz. 10:30” 

 

14.12. Wymagania określone w pkt 14.9. - 14.11 IDW nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 
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14.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,  

z zachowaniem matematycznych zasad zaokrągleń. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł 

(dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a)  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 84 1020 

1462 0000 7902 0284 5832 z adnotacją: WADIUM – „przebudowa ul. Strzeleckiego i 

budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” 

b) poręczeniach bankowych; 

c)  poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

16.3.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale                

i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno 

być wystawione na: PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą przy Pl. Kościeleckich 3, 85-

033 Bydgoszcz. 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp. 

16.4.  Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być załączone w oryginale do oferty 

lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 

pełnomocnika Zamawiającego (Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę 

zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 

wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym 

terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b PZP. 

16.5.  Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

16.6.   Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 

Pzp. 

16.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz                                   

z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

 a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
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 b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe                            

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

16.8.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 

najkorzystniejszej. 

16.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w: 

 
Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych 

Oddział Bydgoszcz  
ul. Jagiellońska 21 (pokój 320), 85-097 Bydgoszcz 

 

OFERTA NA 

 
„Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych 

na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj” 

 

w pokoju nr 316 w terminie do 12-02-2020 r., do godz. 10:00 

 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 12-02-2020 r., o godz. 10:30 w siedzibie 

wskazanej w pkt 17.1, w pok. nr 320. 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                                 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 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. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 (trzydzieści) dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



18 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,                                 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, ( jeżeli 

wadium było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 

jego przedłużenia, (jeżeli wadium było wymagane) dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert:  

a) Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 

(sześćdziesiąt) % (pkt), 

b) Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 

(oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 (dziesięć)% (pkt), 

c) Kryterium doświadczenie Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej – 

(oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 (dziesięć)% (pkt), 

d) Kryterium termin realizacji zadania – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba 

punktów – 20 (dwadzieścia) % (pkt). 

19.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert jednakowe dla każdego 

zadania, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną następująco:  

a) opis kryterium cena: 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie 

zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.  

W tym kryterium oferta z najniższą ceną może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

Pozostałym cenom zawartym w ofertach przyznane zostaną punkty (C) obliczone 

według poniższego wzoru: 

  

 

Gdzie : 

C –liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena, 

C1min – najniższa cena za Zadanie nr 1 spośród nieodrzuconych ofert 

C1o – cena ocenianej oferty za Zadanie nr 1 

C2min – najniższa cena za Zadanie nr 2 spośród nieodrzuconych ofert 

C2o – cena ocenianej oferty za Zadanie nr 2 

Przyznane punkty wg wzoru zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
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b) opis kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane 

roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu 

ofertowym tożsame dla Zadania nr 1 i nr 2, w pełnych latach, w okresie od min. 5 do 

max. 7 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru 

Umowy. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) punktów. 

Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

a) okres udzielonej gwarancji 5 lat – 0 (zero) pkt, 

b) okres udzielonej gwarancji 6 lat – 5 (pięć) pkt, 

c) okres udzielonej gwarancji 7 lat – 10 (dziesięć) pkt, 

c) opis kryterium doświadczenie Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej: 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości zadań wskazanych przez wykonawcę 

w formularzu ofertowym, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, z 

których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy i/lub 

przebudowy drogi klasy min. L, przy realizacji których wskazana w formularzu 

ofertowym osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. W związku z tym, w oparciu o art. 22d ust. 3 UPZP, 

Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie osoby z imienia i nazwiska, 

która przy realizacji zamówienia będzie wykonywać czynności Projektanta w 

specjalności inżynieryjnej drogowej wraz z informacją o jej kwalifikacjach zawodowych 

(posiadane uprawnienia budowlane, numer i data ich uzyskania) i jej doświadczeniu 

zawodowym zdobytym na zadaniach spełniających ww. wymagania. 

Zamawiający wymaga tej samej osoby dla pełnienia funkcji Projektanta w specjalności 

inżynieryjnej drogowej dla Zadania nr 1 i nr 2. 

W tym kryterium ocenie będą podlegały max. 3 zadania wykazane przez wykonawcę w 

formularzu ofertowym, spełniające ww. wymagania. W przypadku wskazania większej 

ilości zadań niż 3, Zamawiający do oceny oferty uwzględni tylko 3 zadania.  

Wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, wymagane przez Zamawiającego 

ww. informacje nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie 

drugie. 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) punktów. 

Ilość punktów (D) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

a) brak wskazania imienia i nazwiska lub/i kwalifikacji zawodowych (uprawnień 

budowlanych, numeru lub/i daty ich uzyskania) osoby skierowanej na stanowisko 

Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, pomimo wskazania zadań 

spełniających ww. wymagania - 0 pkt, 

b) brak wskazania zadania lub wykazanie 1 (jeden) zadania spełniającego ww. 

wymagania- 0 pkt, 

c) wykazanie 2 zadań spełniających ww. wymagania - 5 (pięć) pkt, 

d) wykazanie 3 zadań spełniających ww. wymagania - 10 (dziesięć) pkt. 

W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spośród 

pozostałych ofert, wykazując warunek udziału w postępowaniu dotyczący Projektanta w 



20 

specjalności inżynieryjnej drogowej na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie 

Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, dokona zmiany osoby wskazanej w 

ofercie na to stanowisko, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty wykonawcy 

przyznając jego ofercie w tym kryterium - 0 pkt,  

d) opis kryterium termin realizacji zadania (T): 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie terminu wykonania zadania - 

dokumentacji projektowej wraz z jej złożeniem w siedzibie Zamawiającego oraz 

uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz 

realizację robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim, zadeklarowanego przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3. 

W tym kryterium oferta można uzyskać max. 20 punktów. 

Ilość punktów (T) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 

a) Zadanie nr 1 – do 30.11.2020 i Zadanie nr 2 – do 30.06.2022 r. – 20 

(dwadzieścia) pkt, 

b) Zadanie nr 1 – do 30.11.2020 i Zadanie nr 2 – do 30.09.2022 r. – 10 (dziesięć) 

pkt, 

c) Zadanie nr 1 – do 31.12.2020 i Zadanie nr 2 – do 31.12.2022 r. – 0 (zero) pkt. 

5) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą 

liczbę punktów dla dwóch zadań, wyliczoną zgodnie z wzorem:  

P = C + G + D + T, gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej, 

C – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 

G – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielenia gwarancji  

jakości na wykonane roboty budowlane, 

D – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Projektanta  

w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

T – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium termin realizacji zadania, 

6) jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

19.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

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

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty                           

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

4)  unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na 

stronie internetowej. 

19.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.  

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt. 21. 

20.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenia określone w §18 wzoru umowy                         

w sprawie zamówienia publicznego (TOM II do SIWZ). 

20.4.  Wykonawca złoży kopie dokumentów poświadczających posiadanie przez osoby biorące 

udział w realizacji zamówienia, wskazane w wykazie osób, niezbędnych uprawnień. 

20.5  Przed zawarciem umowy, dla osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy,                              

w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiąże się wykonywać przedmiot 

zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

oraz przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy o pracę dla tych pracowników. 

          Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane, jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.6.  Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Tom II do 

SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych we 

wzorze umowy. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1   Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 (pięć) % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca 

wpłaci przelewem na rachunek bankowy PROJPRZEM MAKRUM S.A., Pl. Kościeleckich 3, 

85-033 Bydgoszcz, 84 1020 1462 0000 7902 0284 5832 z adnotacją: ZABEZPIECZENIE 

– „przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie 

Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
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21.2.  Dokument gwarancji (bankowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową 

gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Beneficjent: 

PROJPRZEM MAKRUM S.A., Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz. 

21.3. Gwarancja może być wystawiona wyłącznie przez banki nadzorowane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego („KNF”) albo przez oddziały zagranicznych instytucji kredytowych 

z listy KNF (http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp). 

21.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

21.5.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 (siedemdziesiąt) % w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy 

za należycie wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego). Kwota pozostawiona 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady wynosi 30 (trzydzieści) 

% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia 

upływu okresu rękojmi. 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

          a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania                       

o cenę; 

b. określenia warunków udziału w postepowaniu; 

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d. odrzucenia oferty odwołującego;  

e. opisu przedmiotu zamówienia;  

f. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

22.3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne                   

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

22.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub                

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

22.5.  Terminy wniesienia odwołania:  

22.5.1.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                     

w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  
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22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia.  

22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował                              

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

22.6.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

22.8.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

23.  Klauzula informacyjna z art. 13 (RODO) 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). 

23.1.   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 

informuje, że:  

            1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROJPRZEM MAKRUM S.A., Pl. 

Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz. 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. 

„Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie 

Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

            4) 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; 

            5) 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;   

 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                   

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 7) posiada Pani/Pan: 

            a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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 c) 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;   

 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 8) nie przysługuje Pani/Panu: 

 a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 c) 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. 

 

 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                                         

W POSTĘPOWANIU. 

27. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 

UST. 4 ustawy Pzp. 
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Rozdział 2 

 

Formularz Oferty 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                                      

w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: 

 

Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.3  Wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia. 

Formularz 3.4 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej                          

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; 

Formularz 3.5   Wykaz robót budowlanych; 

Formularz 3.6    Wykaz potencjał kadrowy. 
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Formularz 3.1 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawca: 

________________________________ 

________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres,) 

NIP/PESEL, ……………………….. 

KRS/CEiDG) ………………………… 

reprezentowany przez: 

_______________________________ 

_______________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie 

Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

znak: 001/2020 

 

prowadzonego przez 

 

PROJPRZEM MAKRUM S.A., w którego imieniu działa Centralny Instytut Analiz 

Polityczno-Prawnych 

 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5  pkt 1) ustawy Pzp  . 
 

 

_________________ (miejscowość) dnia ____ ____ 2020 roku 

 

______________________________ 

                  podpis 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………..ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

_________________(miejscowość) dnia ___ ___ 2020 roku 

 

______________________________ 

         podpis 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….……………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

_________________ (miejscowość) dnia ___ ___ 2020roku 

______________________________ 

         podpis 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcą/ami na                               

którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

_________________ (miejscowość) dnia ___ ___ 2020 roku 

______________________________ 

         podpis 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

_________________ (miejscowość)dnia ____ ____ 2020 roku 

 

______________________________ 

         podpis 
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Formularz 3.2. 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

________________________________ 

________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres,) 

NIP/PESEL, ……………………….. 

KRS/CEiDG) ………………………… 

reprezentowany przez: 

_______________________________ 

_______________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie 

Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

znak: 001/2020 

 

prowadzonego przez 

 

PROJPRZEM MAKRUM S.A., w którego imieniu działa Centralny Instytut Analiz 

Polityczno-Prawnych 

 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                    

w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.2), 7.2.3) lit. a i b. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….…… 2020 r.  

             ………….………………………………………… 
         podpis 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt ……………………………………………………………… 
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu pkt. 7.2.2), 7.2.3) lit., „a” 

„b”, „a i b”), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………. 

..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………,                                

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..………… 

………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..………. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2020 r.  

                ………………………………………….. 
  podpis  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….2020 r.  

               ………………………………………… 
podpis  
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Formularz 3.3. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

         ……………………………(miejscowość), dnia ………………….. r. 

 
 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY  

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu……………………………………………………………………………………………………z siedzibą 

w………………………………………………………………………………………………………………oświadczam, że ww. 

podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.) udostępnić Wykonawcy przystępującemu                     

do postępowania w sprawie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ul. Strzeleckiego i 

budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”, znak: 001/2020, prowadzonego przez PROJPRZEM MAKRUM 

S.A., w którego imieniu działa Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 

(dalej:„Postępowanie”),tj.……………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………(dalej: „Wykonawca”), 

następujące zasoby:  

- ……………………………………………………………………………………………………………….., 

- ……………………………………………………………………………………………………………….., 

- …………………………………………………………………………………………………………………, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia                               

w następujący sposób: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie…………………………………………………………………………………………………..  

 

 

___________________________________________ 
(podpis) 
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Formularz 3.4. 

Wykonawca: 

________________________________ 

________________________________ 
(pełna nazwa/firma, adres,) 

NIP/PESEL, ……………………….. 

KRS/CEiDG) ………………………… 

reprezentowany przez: 

____________________________ 

_______________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 

Biorąc udział w postępowaniu na „Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej 

zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

znak: 001/2020, prowadzonego przez  PROJPRZEM MAKRUM S.A., w którego imieniu 

działa Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 

 

po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  oświadczam, co 

następuje: 

 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *  

 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co 

wykonawca: 

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  
 
 

* niepotrzebne skreślić   

UWAGA: 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Oświadczenie  składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. 

3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym 
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oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 

ustawy Pzp.   

 

 

 

Data: .....................................      ..........................................................  
                   podpis  
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Formularz 3.5. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie 

Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

znak: 001/2020 

 

prowadzonego przez 

 

PROJPRZEM MAKRUM S.A., w którego imieniu działa Centralny Instytut Analiz 

Polityczno-Prawnych 

 

przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, 

o których mowa w art. 22d ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został 

zamieszczony IDW.  

 

Poz. 

 
 

Nazwa 
zadania/rodzaj 
prac/miejsce 
wykonania 

Inwestor 
[nazwa i adres] 

Wartość zadania 
brutto 
[PLN] 

Data 
zakończenia 

zadania 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

   

UWAGA 

1)  Załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane 
należycie. 

2)  W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie realizacji 
zamówienia, o którym mowa w IDW oraz załączyć dokumenty. 

 

__________________(miejscowość) dnia __ __ 2020 roku     

 

 ____________________________________ 

                                podpis 
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWALNYCH 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 
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   Formularz 3.6. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                     

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa  

ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”, znak: 001/2020, prowadzonego przez PROJPRZEM 

MAKRUM S.A., w którego imieniu działa Centralny Instytut Analiz Polityczno-

Prawnych 

 

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia w celu 

oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22d ustawy Pzp                           

i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w IDW. 

 

 

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Uwaga: 

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach zawodowych lub 
zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie realizacji 
zamówienia,  o którym mowa w IDW 

__________________ dnia __ __ 2020 roku 

  

_________________________________ 

   podpis 

 
 

Poz. 
Imię i 

nazwisko 

 
 

Zakres wykonywanych 
czynności 

(stanowisko) 

Staż pracy 
(doświadczenie                   

w latach) 
 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(rodzaj i numer 
uprawnień 

budowlanych 
oraz data 
uzyskania 

uprawnień) 

Podstawa 
dysponowania 

(umowa o pracę; 
umowa zlecenie; 

pracownik 
udostępniony; inna 

podstawa) 

 

 

1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

POTENCJAŁ KADROWY 
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TOM II 

WZÓR UMOWY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


