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Znak sprawy: IGWK.Z.271.3.2022  Żarnów, dnia  25.03.2022r. 

 

  

Zamawiający: 

GMINA ŻARNÓW 

 
        

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na wykonanie zadania pn.  

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” 

w formule zaprojektuj i wybuduj 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.)  

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.) 

Zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” otrzymało 

dofinansowanie ze środków: 

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 

2020  Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna, nr naboru 

RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20. 

 

Autor opracowania: 

Specjalistyczne Biuro Biurem Inżynierko-Inwestycyjnym PROSTA PROJEKT 

Piotrowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik 
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1. Zamawiający - nazwa i adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania  

 

Gmina Żarnów 

ul. Opoczyńska 5 

26-330 Żarnów 

Tel.: 44 7577055  

REGON: 590647842  

NIP: 768-17-17-807 

 

Godziny pracy: pn. – pt. 7:30 – 15:30 - oprócz dni ustawowo wolnych od pracy 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.zarnow.eu/4---513---

520---548---kategoria_zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl-2022 

 

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zarnow.eu  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej 

"ustawą Pzp". W tym wariancie trybu podstawowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2) W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zwaną 

dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3) Podstawa prawna opracowania SWZ: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U.2020.2452); 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415); 

c) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity 

Dz.U.2020.1740 z późn. zm.); 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.). 

e) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jednolity Dz.U.2021.275 ze zmianami). 

f) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 

Dz.U.2020.1913 z późn.zm); 

g) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity 

Dz.U.2021.0.1646); 

h) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2020.1320 

z późn.zm), 

mailto:sekretariat@zarnow.eu
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i) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831); 

j) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia  2021 r. w 

sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 

równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych lub konkursów (M.P.2021.1177), 

4) W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Żarnowie gm. Żarnów. 

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej oczyszczalni cieków w technologii 

osadu czynnego niskoobciążonego w układzie SBR do planowanej wydajności 

Qdr=474m3/d, dla ilości obsługiwanych mieszkańców równoważnych RLM = 4218 

MR. 

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków między innymi  należy: 

a) wybudować: 

− pompownię ścieków, 

− stację zlewczą ścieków i osadów dowożonych, 

− zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji, 

− budynek oczyszczalni ścieków – wielofunkcyjny z wydzielonymi pomieszczeniami 

technologicznymi, z częścią socjalną oraz z częścią hali reaktorów, 

− wiatę do składowania i odbioru osadu, 

− wylot ścieków oczyszczonych, 

− wodociąg, linie energetyczną do nowych obiektów, 

b) zmodernizować istniejący zbiornik retencyjny ścieków i osadów dowożonych, 

modernizacja polega na montażu nowego wyposażenia, 

c) rozbudować i przebudować istniejący budynek techniczny, 

d) zamontować instalacje technologiczne, 

e) zagospodarować wody opadowe z powierzchni terenu oczyszczalni ścieków,   

f) wykonać drogę, plac manewrowy oraz miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych, 

g) przewidzieć rozbudowę szafy sterowniczej, 

h) zakupić agregat prądotwórczy o mocy 100kWA, 

i) zainstalować monitoring pracy urządzeń, 

j) dokonać nasadzeń zieleni. 

 1.1.1. W ramach prac projektowych należy opracować: 

a) wielobranżową dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia. 11.09.2020 (Dz. U. poz. 1609 ze 

zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej 

między innymi: 

− komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 
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− wykonanie mapy do celów projektowych 

− dokumentację geotechniczną, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) projekt wykonawczy wszystkich niezbędnych branż umożliwiających 

prawidłową realizację inwestycji, 

c)  operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego 

d) kosztorys inwestorski, który służyć będzie do rozliczeń finansowych robót 

budowlanych, 

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu 

robót objętego przedmiotem umowy, 

 

Dokumentacja, o której mowa w pkt a), powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na 

rozbudowę oczyszczalni ścieków. Cała dokumentacja opracowana przez Wykonawcę 

powinna być sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie  

PDF, Word, DXF, Excel. 

Zamawiający informuje, że dla powyższej inwestycji uzyskał Decyzję nr 92/2019 z dnia 

24 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 

WOOŚ.420.30.2019.JKu.16, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ 

Zamawiający informuje, że istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie 

wodnoprawne. 

 1.1.2. W ramach robót budowlanych należy: 

a) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw  i montaż maszyn, 

urządzeń, instalacji i wyposażenia w zakresie podanym w programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, 

b) wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac wraz z obowiązkiem 

poniesienia wszelkich opłat administracyjnych, badań i innych koniecznych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem rozbudowanej oczyszczalni do użytkowania i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

d) wykonanie rozruchu oczyszczalni i uzyskanie co najmniej stopnia 

oczyszczenia ścieków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, 

e) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 

indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 

wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji 

obiektu oczyszczalni cieków, 

f) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 

g) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną, z instrukcją eksploatacyjną, opisami zabezpieczeń fizycznych 

sprzętu, terminami przeglądów, 
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i) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

 1.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

1.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. 

1.3. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu 

i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni.  

1.4. Obiekty technologiczne istniejącej oczyszczalni ścieków przewidziane do wyłączenia 

z eksploatacji nie będą podlegały wyburzeniu. 

2. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w 

dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, 

że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 

jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub 

urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych 

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

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany 

wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i 

materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SWZ lub 

załącznikach etykiet oznacza, że zamawiający akceptuje wszystkie etykiety 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku, gdy wykonawca z 

przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego 

etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym 

akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego 

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające 

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca 

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

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany 

danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że 

wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub 

kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 

warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis 

wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy 

realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający 

dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych 
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parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z 

dokumentacją projektową. 

 

3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 

45000000-7 - Roboty budowlane 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

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

ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

4. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie   dofinansowane będzie   ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 – 2020. 

5. Zamawiający Informuje, że przedmiotowe zamówienie otrzymało dofinansowanie ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

6. Rozbudowa oczyszczalni cieków do powyższych parametrów przewidziana jest w 

Wykazie aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKTUALIZACJI KRAJOWEGO 

PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH – AKPOŚK 2017 

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

(M.P. 2017 poz. 1183)  

 

4. Wymagania dotyczące podwykonawstwa 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 

podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres 

zamówienia) wykonywać będzie w ego imieniu podwykonawca oraz podać firmę 

podwykonawcy - jeżeli został wybrany i jest już znany. Należy w tym celu wypełnić 

odpowiedni punkt formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku 

gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać  zamówienia przy udziale 

podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 

Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez 
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udziału podwykonawców. 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

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

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

wykonanie zamówienia. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 – 123 ust.1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
5. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów: 

1) Przedmiotowe zamówienie pod względem wartościowo - ilościowym jest 

zamówieniem, które kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podział takiego zamówienia na mniejsze części byłby niecelowy – spowodowałoby 

to zwiększenie oferowanych cen. 

2) Przedmiotowe zamówienie obejmuje prace powiązane ze sobą funkcjonalnie. 

Rozdzielenie prac groziłoby niemożliwymi do wyeliminowania problemami 

organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za prace wykonywane przez 

poszczególnych Wykonawców. 

3) Zamówienie obejmuje prace powiązane ze sobą funkcjonalnie i przy wykonywaniu 

ich przez różnych Wykonawców, opóźnienie jednego z Wykonawców mogłoby 

spowodować nieterminowe zakończenie realizacji zadania również przez 

pozostałych Wykonawców (Wykonawcy z przyczyn niezależnych od siebie nie 

mogliby zakończyć realizacji zadania w terminie). 

4) Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej z części 

mogłoby wpłynąć na nieterminowe zakończenie realizacji całości zadania. 

 

6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 

7. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
 

8. Wizja lokalna 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.  

 

9. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
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wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp, 

aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: 

− projektant branży konstrukcyjno – budowlanej, 

− projektant branży instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne) 

− projektant branży elektrycznej  

− operatorzy sprzętu i środków transportu,  

− pracownicy do prac przygotowawczych, robót ziemnych, 

− pracownicy prowadzące prace budowlane i remontowe, 

− pracownicy prowadzący prace instalacyjne,  

− pracownicy prowadzący prace montażowe,  

− pracownicy prowadzące prace elektryczne. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z 

zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

d) weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem 

prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

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

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

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
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podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

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

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących osób wykonujących czynności 

fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z 

zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

projektowe oraz fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne 

związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia Pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności niezbędne do wykonywania 

wyznaczonych im zadań. 

6) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

przeszkolenia Pracowników w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wymienionych w Załączniku nr 5 

do umowy na inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i 

umiejętności, z zachowaniem powyższych wymagań dotyczących zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie Pracowników Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 

dopuszczeniem nowych osób do wykonywania prac, przedstawiając nowy Załącznik 

nr 5 do SWZ wraz z oświadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 1. Zmiana 

Załącznika nr 5 do SWZ nie stanowi zmiany umowy. 

 

10. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień: 

zawarcia niniejszej umowy. 
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2. Termin realizacji przedmiotu umowy: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia: 

- w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, opracować kompletną 

dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę,  

- w terminie 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 

30.11.2023 roku,   na wykonanie wszystkich robót (łącznie z dokumentacją 

projektową) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 

Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

    Zamawiający informuje, że przewidział 3 płatności: 

I w wysokości 5% kwoty ofertowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę z 

klauzulą ostateczności,   

II w wysokości 45%  kwoty ofertowej po uzyskaniu co najmniej 45% 

zaawansowania robót budowlanych 

III w wysokości 50% kwoty ofertowej po odbiorze końcowym i uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie 

4. Gwarancji jakości minimum 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 112 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych w zakresie: 

3.1. Informacje potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót) na kwotę: 5 000 000,00 zł 

(słownie: pięć milionów złotych). 

3.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że 

posiada nie mniej niż: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

 

4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w 

zakresie: 

4.1 Wykonanych robót i usług: 
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Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych i 

usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat dla robót i 3 lat dla usług 

przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że 

warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał przynajmniej 2 

roboty budowlane  zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na 

wykonaniu rozbudowy/ przebudowy/ budowy oczyszczalni ścieków o wartości nie 

mniejszej jak 5 000 000 zł każda lub o przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d 

każda z podaniem rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz 

których roboty zostały wykonane ,co winien potwierdzić dowodami czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty, oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

lub 

- wykonał co najmniej 2 kompletne projekty budowlano-wykonawcze dotyczące 

budowy/rozbudowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków, o wartości nie mniejszej jak 

60 000 zł brutto każdy lub o przepustowości nie mniejszej niż 300 m3/d każdy z 

podaniem przedmiotu, miejsca wykonania usługi, okresu w którym realizowana była 

usługa oraz podmiotu na rzecz którego została wykonana, co winien potwierdzić 

dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, 

i 

- wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy/ 

przebudowy/ budowy oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej jak 4 500 000 zł 

brutto każda lub o przepustowości nie mniejszej niż 300m3/d każda z podaniem 

rodzaju robót, dat i miejsca wykonania, oraz podmiotów na rzecz których roboty 

zostały wykonane ,co winien potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty ,oraz czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Przy czym łączna wartość robót budowlanych i usług projektowych to min.  

5 000 000,00 zł brutto każda. 

4.2 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług 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; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 

osobami: 

1) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży konstrukcyjno - 

budowlanej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji 

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

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 

2019r. poz.831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się 
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doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży konstrukcyjno 

– budowlanej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o 

przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d każda; 

2) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży sanitarnej posiadającą 

uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2021r. poz. 2351 ze zm.) 

i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) lub odpowiadające im 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym 

na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert 

projektantem w branży sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących 

wykonanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy 

oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 

/d każda;  

3) dysponuje minimum jedną osobą projektanta branży elektrycznej posiadającą 

uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji 

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

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 

2019r. poz.831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się 

doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przed terminem składania ofert projektantem w branży elektrycznej 

na co najmniej 1 zadaniu obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy/przebudowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 

średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d; 

4) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą określone przepisami Prawa 

Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra 

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

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Osoba ta musi wykazać się 

doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych przed terminem składania ofert kierownikiem budowy lub robót w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 inwestycjach związanych 

z budową/ przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 

Qdśr=300 m3/d każda.  
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Warunek powyższy jest punktowany. 

5) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 

sanitarnej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. z 2021r. 

poz. 2351 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 1117) lub równoważne 

odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta 

musi wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na byciu od daty 

uzyskania uprawnień budowlanych przed terminem składania ofert kierownikiem 

budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej 2 zadaniach obejmujących 

budowę/ przebudowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 

Qdśr=300 m3/d każda;  

6) dysponuje jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży 

elektrycznej posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 

2021r. poz. 2351  ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2019r. poz.831) 

uprawnienia budowlane w specjalności w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów 

Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 

1117) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem 

zawodowym polegającym na byciu od daty uzyskania uprawnień budowlanych 

przed terminem składania ofert kierownikiem budowy lub robót w branży 

elektrycznej na co najmniej 1 zadaniu obejmującym budowę lub przebudowę 

oczyszczalni o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 300 m3 /d.  

 

Wykonawca spełni warunek, o którym mowa wyżej,  jeżeli będzie posiadał lub 

dysponował osobą, która posiada wszystkie uprawnienia łącznie lub kilkoma 

osobami posiadającymi wymagane uprawnienia i doświadczenie. 

Zamawiający nie wymaga by Wykonawca wykazał się posiadaniem sześciu 

osób pełniących wskazane funkcje we wskazanych wyżej specjalnościach i 

posiadający stosowne doświadczenia, w sytuacji gdy uprawnienia te posiada 

np. jedna, dwie, trzy osoby wskazane przez Wykonawcę. Warunek stawiany 

przez Zamawiającego dotyczy uprawnień i doświadczenia nie zaś liczby osób 

spełniających te warunki 

 

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie 

będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony 

w pkt 4.2. 4) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów. 
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Osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ muszą brać bezpośredni udział w 

wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SWZ) 

w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. 

wymagania. 

 

4.3 Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej 

wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania 

się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, 

kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 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. Przepisu 

zdania pierwszego 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 110. 

 

7. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 

4 i 7 ustawy Pzp. 

 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

im stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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. 

 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego działu SWZ, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
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podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 niniejszego działu SWZ. 

 

10. 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. 

 

11. Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii, 

b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 

oddzielne dokumenty wymienione w rozdziale 13 ust. 1 SWZ w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

c) dokumenty, o których mowa w rozdziale 14 ust.1 pkt 1 i 2 SWZ, winni złożyć 

wspólnie. 

d) dokumenty, o których mowa w rozdziale 14 ust.1 pkt 3 SWZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. 

2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres 

wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających 

się wspólnie. 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający wezwie do 

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

złożenia oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w rozdziale 

14 SWZ. 

 

12. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
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stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 

270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni 

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające 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; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp tj.: 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. I pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
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upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub 

art. 109 ust. 1 pkt 4 lub 7 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 

przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 

organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

 

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – etap I (dotyczy 

wszystkich wykonawców). 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w 

rozdziale 11 SWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

aktualne na dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - uzupełnia oświadczenie we 

wskazanym miejscu. 

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, aktualne na 

dzień składania ofert – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - uzupełnia 

oświadczenie we wskazanym miejscu. 

3) Formularz „Wykaz doświadczenia kierownika budowy do punktacji”,– wzór 

stanowi załącznik nr 1a do SWZ. 

4) oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione 

w formie niepieniężnej. 

 

Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie 

z art.125 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia 

podmiotu udostępniającego zasoby składany na podstawie art. 125 ust. 5 stanowi 

załącznik nr 3a do SWZ. 

W/w oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

2. Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy 

(wzór stanowi załącznik nr 3a SWZ). 

 

3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. 

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 

pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 



    
 

19 | S t r o n a  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do 

oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 

szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

(jeżeli dotyczy). 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - 

wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 

dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

4) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych w 

przypadku ich zaoferowania przez wykonawcę. 

Wykaz rozwiązań równoważnych musi być złożony w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 

dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

 

14. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – etap II 

(dotyczy wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień złożenia tj.: 
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a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz robót budowlanych i usług (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ) 

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, 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. 

2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

3) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności 

Cywilnej na kwotę określona przez Zamawiającego w rozdziale 11 ust. 2, pkt 

3, ppkt 3.1 SWZ, 

4) informacje banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 

potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy na kwotę określona przez Zamawiającego w rozdziale 

11 ust. 2, pkt 3, ppkt 3.2 SWZ. 

b) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: 

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór stanowi 

załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

3. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w 

związku z art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający dokona 

weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 
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6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów W niniejszym postępowaniu komunikacja 

między Zamawiającym r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

 

15. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych 

środków dowodowych. 

 

16. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – 

zamowieniapubliczne@zarnow.eu.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Gabriel 

Jasion tel. (44)7577055 w. 25, Pan Tomasz Wysokiński tel. 600-881-893 . 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 

zakładki Postępowania.  

8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert i wniosków): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków (innych niż oferta i załączniki do ofert), zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
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ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email zamowieniapubliczne@zarnow.eu  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 2. adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 

 

17. Wymagania dotyczące wadium 

17.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN 

(słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

17.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

17.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o. Żarnów  nr 

rachunku: 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004   z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: 

IGWK.Z.271.3.2022 

 

17.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które 

zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

17.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca 

przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem 

terminu składania ofert, w postaci elektronicznej podpisany przez Gwaranta 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem 

zaufanym pod rygorem nieważności. 

17.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę wadium, 
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c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia 

………”, 

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w 

gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach 

zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy. 

17.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie 

do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 

w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

17.8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 

ustawy PZP. 

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub 

oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 

 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

18. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany z ofertą do 21.05.2022 r. 

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

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli 

nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 

19. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem 

nieważności. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być 

zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które 
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spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca powinien na 

Platformie przy załączaniu plików określić czy podany załącznik stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 

roku”. 

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz 

plików podpisu w formacie XAdES. 

5. Zalecenia odnośnie formatów plików: 

- formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

“Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

a)  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z 

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich 

plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

d)  Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości 

plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu 

osobistego, który wynosi max 5MB. 

e)  Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i 

opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

f)  Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 

XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać 

łącznie z dokumentem podpisywanym. 

Uwaga: Należy pamiętać, że w wyniku podpisania plików podpisem XAdES tworzy 

się dodatkowy, kontrolny plik zewnętrzny bez którego dokument nie jest podpisany 

a zatem w przypadku braku załączenia takiego pliku dokument podpisywany będzie 

złożony wadliwie. 
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g)  Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów 

w weryfikacji plików. 

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

7. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć 

składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1. 

9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecanej jest wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

10. Zamawiający zaleca wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu. 

12. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. 

13. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z SWZ. 

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

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty zawartą w formularzu ofertowym 

sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ, a informacjami 

przedstawionymi w „ofercie” wygenerowanej przez portal w wyniku uzupełnienia 

formularza przez Wykonawcę, Zamawiający uwzględni informacje przedstawione w 

formularzu oferty zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

15. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ i zmiana SWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
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o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła 

zapytania, Wykonawcom oraz zamieści na  stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla 

sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie 

się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

9. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio 

ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ,  

 

21. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według 

postanowień niniejszej SWZ. 

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

do niniejszej SWZ. 

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2022 

r. do godz. 13:00. 

7. Sposób składania oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   Do oferty należy 

dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty, aby oferta została przesłana do 

Zamawiającego, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, konieczne jest 

podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Po poprawnym złożeniu podpisu, oferta zostanie przekazana do 

Zamawiającego. Zamawiający może zapoznać się ze złożoną ofertą dopiero po 

uruchomieniu procedury otwarcia ofert. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do 

wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 

22.04.2022 r. o godz. 13:30  

9. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert  na stronie 

www.bip.zarnow.eu. 

11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia  informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

13. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 

ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

15. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć 

widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie 

wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości 

w jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący 

sposób: 

a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w 

formularzu ofertowym: 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej 

przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu 

ceny w tabeli formularza ofertowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 

odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę 

obliczoną w formularzu ofertowym. 

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego 

część: 

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 

-  jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się 

za prawidłową cenę podaną słownie, 

-  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny. 

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 11 pkt 2 

uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w 
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odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać 

samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

4) Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 

wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli 

Wykonawca: 

1) nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 

2) wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), załączając 

do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom 

postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 ustawy Pzp. 

 

22. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ 

oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Będą to między innymi 

koszty: opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych opinii i 

uzgodnień, pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,   

wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych (w szczególności koszty 

przygotowania, zagospodarowania, utrzymania i uporządkowania terenu budowy oraz 

zaplecza, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), koszty poboru 

energii elektrycznej lub wody, wywozu nieczystości i zrzutu ścieków związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 

przeprowadzenie niezbędnych badań (w tym badań ścieków w celu potwierdzenia 

osiągnięcia wymagań zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na 

zrzut ścieków oczyszczonych)  i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji 

obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia; naprawę 

zinwentaryzowanych jak i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

uszkodzonych podczas wykonywania robót, uporządkowanie terenu budowy po 

zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia w 

sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa. 

4. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i niezmienną 

do zakończenia realizacji robót). Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 KC. 

5. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest 

ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ryczałt polega na umówieniu z 
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góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej 

zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. 

Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia 

w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych 

świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić 

także załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym 

związanych.  

6. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2020.106 z późn. zm.). 

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

7. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysów 

ofertowych.  

8. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

9. Informację w zakresie określonym w ust. 8, składa Wykonawca. Brak złożenia ww. 

informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego. 

 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w 

walucie PLN. 

 

24. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w 

kryteriach. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 



    
 

30 | S t r o n a  

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 

Nr kryterium OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE 

1 Cena brutto 60,00% 

2 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00% 

3 Doświadczenie kierownika budowy  20,00% 

Razem:                                                                                       100 pkt. = 100,00% 

 

 

 

lp. Kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Ilość punktów 

jakie może 

otrzymać oferta 

za dane 

kryterium 

1 Cena brutto (C) 

Liczba punktów =Cn/Cb x 60 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej 

60 – wskaźnik stały 

60,00% 60 pkt 

 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości (G) 

Za udzielenie gwarancji jakości na okres:  

- poniżej 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

- 60 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 pkt, 

- 72 miesięcy Wykonawca otrzyma – 10 pkt, 

- 84 miesiące Wykonawca otrzyma – 20 pkt 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji 

poniżej 72 miesięcy otrzyma 0 pkt, jeżeli zaproponuje 

okres gwarancji w przedziale 73 miesiące do 83 

miesiące otrzyma 10 pkt, natomiast  jeżeli zaproponuje 

okres gwarancji powyżej 84 miesięcy taki okres nie 

będzie dodatkowo punktowany.  

20,00% 20 pkt 
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W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę 

okresu gwarancji w formularzu ofertowym 

Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy 

Informację należy wskazać w formularzu 

ofertowym 

 

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia (D) 

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana 

następująco: 

Kierownik budowy  

doświadczenie zgodnie z warunkami określonymi w 

rozdziale 11 ust. 4 pkt 4.2.4 SWZ 

Liczba wykonanych inwestycji, którymi kierował 

kierownik 

2 inwestycje – 0 pkt 

3 budowy – 10 pkt 

4 budowy – 20 pkt 

Wszystkie wymagane informacje określone w 

rozdziale 11 ust. 4 pkt 4.2.4 SWZ w zakresie 

doświadczenia kierownika budowy należy wskazać 

w załączniku 1a do SWZ. 

 

Załącznik zawiera przykładowe informacje, które 

należy zmodyfikować zgodnie z postawionym 

warunkiem w celu jednoznacznego wykazania i 

potwierdzenia punktowanego doświadczenia 

wykonawcy. 

 

Nie złożenie załącznika, bądź nie wskazanie 

którejkolwiek z wymaganych informacji będzie 

skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym 

kryterium oceny ofert 

20,00% 20 pkt 

 

Łączna ilość punktów P uzyskanych przy uwzględnieniu obu kryteriów wyliczona 

zostanie w następujący sposób: 

P = C + G + D 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta 

to 100 pkt. 

 

10. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą 

liczbę punktów. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią  

SWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

powyżej kryterium wyboru. 

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
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dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z  

zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

13. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu. 

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

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

15. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,  

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

17. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej 

w ofercie ceny. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym należy podać w 

zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: 

„końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza”. 

 

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 

4 do SWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w 

art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego 

- nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie. 

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione 

zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.  

5. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) 

wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione 

zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz 

ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram rzeczowo - finansowy (3 

egz.- wersja papierowa oraz elektroniczna *pdf). 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopie uprawnień 

budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru  
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prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w 

specyfikacji i które będą pełnić funkcję projektanta odpowiednich branż, kierownika 

budowy lub robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych 

dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki 

obowiązek). 

 

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany, 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (cena brutto) za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą 

starannością. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zawierać również 

prawo do wypłaty kwoty odpowiadającej należnym karom umownym. Gwarant 

(Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 

dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

5. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały 

okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu. 

6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 

30,00% wysokości zabezpieczenia. 

7. Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować 

cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub 

poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. 
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9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane świadczenia. 

10. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 

Pzp. 

11. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w 

pkt. 5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 

zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

13. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy 

Pzp. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z tytułem przelewu 

„Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Żarnowie”. Potwierdzenie przelewu (kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania 

oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

15. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w 

formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 

przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

27. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający 

przewiduje odwróconą kolejność oceny 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury odwróconej kolejności oceny 

ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

 

28. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

29. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SWZ wzór umowy - załącznik nr 

4. 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

30. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono 

szczegółowo we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SWZ). 

 

31. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
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zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

32. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące 

odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. Umowa musi 

spełniać wszystkie zapisy określone w art. 427 – 439 oraz 463-465 ustawy Pzp. 

 

33. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu 

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż                

10 000 złotych. 

 

34. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

35. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Nie dotyczy. 

 

36. Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

Nie dotyczy. 

 

37. Złożenie oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty 

Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji 

zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 

elektronicznego do oferty. 

 

38. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o 

zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp. 

 

39. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

 

40. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 

celu sporządzenia oferty. 
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2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia. 

2) Zamówienia, o których mowa pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z 

zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót 

stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą prace z zakresu: 

a) Projektowania sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. 

b) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

c) Roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

d) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

e) Roboty instalacyjne w budynkach. 

f) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 

g) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza. 

h) Roboty instalacyjne elektryczne. 

i) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

j) Wyposażenie oczyszczalni ścieków. 

k) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 

nie przekroczy wartości 20 % wartości niniejszego zamówienia. 

3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1) będą udzielane po przeprowadzeniu 

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o 

której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji. 

4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1) będą udzielane w przypadku wystąpienia 

potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub 

wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian 

w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego 

zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 

5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1) może obejmować rodzajowo cały lub 

częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2). 

41. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

⚫ Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Żarnowie 

danych osobowych klientów urzędu jest Wójt Gminy Żarnów. Adres Urzędu: Urząd 

Gminy w Żarnowie, 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. 44 7577055 , e-mail: 

sekretariat@żarnów.eu 
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⚫ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie prowadzonym w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

⚫ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

⚫ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

⚫ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

narusza przepisy RODO; 

⚫  nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

(*) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 

(**) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

43. Załączniki do specyfikacji 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy. 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1a – Wykaz doświadczenia kierownika budowy do punktacji 

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 
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5. ZALĄCZNIK NR 3a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby. 

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wzór umowy. 

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz osób. 

8. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz robót budowlanych. 

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 

10. ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wzór zobowiązania do oddania zasobów. 

11. ZAŁĄCZNIK NR 9 – PFU. 

12. ZAŁĄCZNIK NR 10 – Decyzja nr 92/2019 

 

 

 

 

 

 

Żarnów, dnia 25.03.2022 r. 

 

ZATWIERDZAM: 

Wójt Gminy Żarnów 

(-) Krzysztof Nawrocki 

 

 
 

 


