
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Konopiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 034 328-20-57

1.5.8.) Numer faksu: 034 344-19-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d660b5b-d7d3-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096129/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-28 08:29
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000026/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem referencyjnym sprawy GK.271.2.2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, ul.
Lipowa 5;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)- iod@konopiska.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
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niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) 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;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego 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;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
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;
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, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie- Załącznik nr 4
do SIWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Gk.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na
budowie chodnika – etap I”. Strona północna drogi gminnej nr 628020S w Jamkach – długość
odcinka chodnika od km 0 + 003,80 do km 1+114,00.

4.2 Droga gminna nr 628020S w m. Jamki jest drogą klasy L ( lokalna ) obsługuje przyległą
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zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami , stanowiąc połączenie między drogami
wojewódzkimi nr 904 od strony wschodniej i nr 907 od strony zachodniej w Gminie Konopiska,
powiat częstochowski, woj. Śląskie

4.3 Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną i jest okrawężnikowana po obu stronach jezdni.
Jedynie na początkowym odcinku, jezdnia posiada nierówności podłużne i poprzeczne, oraz
spękania i wykruszone krawędzie. Droga posiada utwardzone pobocze po stronie południowej i
rowy przydrożne z przepustami rurowymi i zjazdami na posesje.
Szerokość jezdni bitumicznej wynosi 5,0 m, natomiast na odcinku zniszczonym 4,5 m.
Projekt przewiduje uporządkowanie obsługi komunikacyjnej ruchu pieszego przy drodze gminnej
w m. Jamki po stronie północnej na długości ok. 1110,00 m poprzez wykonanie chodnika ze
zjazdami
i wykonanie peronu przystankowego.

4.4 W liniach rozgraniczających obejmujących przedmiotową inwestycję, przewiduje się:
� Strona północna 
• wykonanie robót ziemnych- wykopy, nasypy,
• wykonanie chodnika ze zjazdami z kostki brukowej,
• poszerzenie jezdni wraz z konstrukcją na długości 132,0m,
• odwodnienie jezdni po zabudowie chodnika – wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanał,
• przedłużenie istniejącego przepustu fi 80 cm z wykonaniem ścianki czołowej,
• umocnienie skarp płytami ażurowymi, 
• regulacja istniejącego uzbrojenia, wykonanie robót towarzyszących i zagospodarowania terenu
przyległego poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawą zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.
� Strona południowa
• poszerzenie jezdni wraz z konstrukcją i krawężnikiem na długości 132,0m
• wykonanie peronu dla pieszych z kostki brukowej
• udrożnienie rowu, wykonanie ścianki czołowej, wykonanie przepustu fi 40 cm wraz ze
ściankami czołowymi, 
• wykonanie robót towarzyszących i zagospodarowanie terenu przyległego poprzez plantowanie,
humusowanie i obsianie trawą zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Remont istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na początku opracowania ( 132,0 mb*5,0 mb )
polegający na frezowaniu, wykonaniu warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu, montażu siatki
przeciwspękaniowej, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu po uprzednim
skropieniu emulsją szybkorozpadową.
Wykonanie stałej organizacji ruchu polegającej na uzupełnieniu brakującego oznakowania,
likwidacji starych i zniszczonych znaków oraz wykonanie nowego oznakowania na
przebudowanym odcinku drogi gminnej w m. Jamki

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa, która stanowi załącznik do SWZ.
UWAGA:
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamówienia. 
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie
internetowej prowadzonego postępowania. 
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do
norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło
wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
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w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych
występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty
stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy
Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię
na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia
przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo
odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności,
4) Zaleca się Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania
ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 
6) Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas wykonywania robót.
7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14
dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.
Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do
zrealizowania zamówienia częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych
elementów, z zastrzeżeniem, że płatność za wykonane roboty budowlane będzie dokonana w
dwóch ratach – pierwsza rata w wysokości do 300.000 zł brutto do dnia 31.12.2021r. a druga
rata po realizacji całego zadania. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania
Zamawiającemu każdorazowo zmiany harmonogramu w w/w terminie, z zastrzeżeniem, iż
wartość robót wykonanych w 2021r. nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

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

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
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45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im
odpowiednie wagi punktowe: Oferowana cena brutto (C1) – waga 60%, Okres gwarancji i rękojmi(C2) –
waga 20%, Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika robót drogowych wyznaczonego do
realizacji zamówienia (C3)- waga 20%
1) Oferowana cena brutto (C1) – waga 60%
a) W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonawca w tym
kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
C1 = ---------------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu

2) Okres gwarancji i rękojmi(C2) – waga 20%
a) W powyższym kryterium oceniany będzie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca w tym
kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punkty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach), pozostali będą oceniani wg
następującego wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
C2 = ------------------------------------------------------------------------------ x 20 punktów
Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych

b) Najkrótszy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy,
który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona.

c) Najdłuższy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy. W przypadku podania
przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres
60 miesięcy. 
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

3) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacji
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zamówienia (C3)- waga 20%

Oferta za to kryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ
Funkcja Wykształcenie Doświadczenie 
Kierownik robót
drogowych Wyższe
Średnie techniczne 10 pkt. 
0 pkt. 2 zadań
1 zadanie
0 zadań 10 pkt.
5 pkt.
0 pkt.
Łączna ilość punktów 20 pkt.

Oceny będą dokonywane wg następującej punktacji:
a) Wykształcenie: wyższe – 10 pkt, średnie techniczne – 0 pkt.
b) Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych: ocena będzie dokonywana w skali
punktowej 0,5,10 pkt.
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób : 
 Oceną będzie ilość punktów uzyskana za roboty zakończone w okresie ostatnich 5 lat, w których
wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót przy zadaniu polegającym na wykonaniu chodnika z
kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem o łącznej wartości zadania co najmniej 500 000,00 zł
brutto. 
, dla każdej budowy w następujący sposób.
- za 2 zadania jw. - 10 pkt.
- za 1 zadanie jw. - 5 pkt.
- za 0 zadań jw. - 0 pkt.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika robót drogowych
wyznaczonego do realizacji zamówienia
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4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązani jest
wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejsza niż 500 000,00zł. brutto.
Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany podać kurs przeliczeniowy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli
roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia co najmniej
jedno zadanie polegające na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z
odwodnieniem o łącznej wartości zadania co najmniej 500 000,00 zł brutto.

W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie
niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP
na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).

b) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać
osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika budowy w specjalności drogowej: 
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik budowy winna
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posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
 doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz posiada doświadczenie
w realizacji co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu chodnika z kostki brukowej
betonowej wraz z odwodnieniem o łącznej wartości zadania co najmniej 500 000,00 zł brutto. 
• Osoba proponowana do pełnienia funkcji – kierownika robót w specjalności kanalizacyjnej
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownik robót winna posiadać
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b)
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy,
dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu –
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz (...);
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu (...)
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo (...);
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
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miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne (...); 
7) Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne; 
8) Oświadczenie Wykonawcy o braku zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie
9) Oświadczenia Wykonawcy jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda, od wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć: 
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
3) Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SWZ (każda
pozycja kosztorysu powinna zawierać narzuty i wskazywać cenę netto pozycji).
4) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego zgodnie z art. 225 ustawy Pzp -
według załącznika nr 3 do SWZ- oryginał.
5) Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 4 do SWZ.
6) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza
oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1, wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
7) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt 7.3 rozdziału 7 niniejszej SWZ, o ile
Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (oryginał).
8) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ- oryginał

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do łącznego
spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak Wykonawcy występujący
samodzielnie t.j. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie brał pod uwagę ich łączny potencjał
zdolności technicznej lub zawodowej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, oraz w przypadkach o
których mowa w SWZ.
4) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), o
którym mowa w pkt 1)., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze wspólników.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w
pkt 1).
7) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1)., została wybrana, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
8) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1 Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ, uzupełniony i
uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy – oryginał.

10.2 Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza
oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1, wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
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10.3 Oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - według załącznika nr 4 do SWZ.

10.4 Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SWZ (każda
pozycja kosztorysu powinna zawierać narzuty i wskazywać cenę netto pozycji).
Uwaga!
Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć załącznik przedstawiający dane przyjęte w kalkulacji
ofertowej: wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej, wysokość wskaźnika kosztów
ogólnych, wysokość wskaźnika kosztów zakupu materiałów, wysokość stawki zysku, wykaz
kosztorysowych cen najmu sprzętu budowlanego, wykaz kosztorysowych cen materiałów
budowlanych. 

10.5 Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej
podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę – oryginał lub kopia notarialnie
potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

10.6 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt 7.3 rozdziału 7 niniejszej SWZ, o ile
Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (oryginał).
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe: Oferowana cena brutto (C1) – waga 60%, Okres gwarancji i rękojmi(C2) – waga 20%, Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacji zamówienia (C3)- waga 20% 1) Oferowana cena brutto (C1) – waga 60% a)	W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych C1	=	---------------------------------------------------------------- x 60 punktów Cena badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu  2) Okres gwarancji i rękojmi(C2) – waga 20% a) W powyższym kryterium oceniany będzie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punkty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach), pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:  Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty C2	=	------------------------------------------------------------------------------ x 20 punktów Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych  b) Najkrótszy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona.  c) Najdłuższy okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.  Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany.  3) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacji zamówienia (C3)- waga 20%  Oferta za to kryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ Funkcja Wykształcenie	Doświadczenie  Kierownik robót drogowych	Wyższe Średnie techniczne	10 pkt.  0 pkt.	2 zadań 1 zadanie 0 zadań	10 pkt. 5 pkt. 0 pkt. Łączna ilość punktów 20 pkt.    Oceny będą dokonywane wg następującej punktacji: a) Wykształcenie: wyższe – 10 pkt, średnie techniczne – 0 pkt. b) Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych: ocena będzie dokonywana w skali punktowej 0,5,10 pkt. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób :  	Oceną będzie ilość punktów uzyskana za roboty zakończone w okresie ostatnich 5 lat, w których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót przy zadaniu polegającym na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem o łącznej wartości zadania co najmniej 500 000,00 zł brutto.  , dla każdej budowy w następujący sposób. - za 2 zadania jw. - 10 pkt. - za 1 zadanie jw. - 5 pkt. - za 0 zadań jw. - 0 pkt. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 2)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2)	oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz (...); 3)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu (...) 4)	zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo (...); 5)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  6)	Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (...);  7)	Oświadczenie Wykonawcy o braku wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  8)	Oświadczenie Wykonawcy o braku zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie 9)	Oświadczenia Wykonawcy jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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