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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą: 
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miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury 

technicznej” 

 

Realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu 
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ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000031826 

Wysokość Kapitału Zakładowego – 2 733 500,00 złotych 

NIP: 819-00-02-146 

numer telefonu: 17 2761 103, 17 2761 259 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.pgkim.strzyzow.pl 

adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:  

/PGKiMStrzyzow/SkrytkaESP 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 

2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

się kontaktować pod adresem e-mail: p.scibior@pgkim.strzyzow.pl,  

tel. 17 2761 103; 

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

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

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

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 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; 

mailto:sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.pgkim.strzyzow.pl/
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6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po 

stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan 

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

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

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

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej 

treści również p.z.p.  

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana w dalszej treści również SWZ wraz  

z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego 

podczas całego postępowania. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 p.z.p. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy obejmują wykonywanie prac fizycznych przy 

robotach budowlanych i instalacyjnych objętych zakresem zamówienia wskazanym  

w rozdziale IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w tym operatorów sprzętu – 

obsługa urządzeń, pojazdów, maszyn oraz sprzętu budowlanego (obowiązek ten nie 

dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 

szczególnymi: obsługi geodezyjnej i kierownika budowy oraz dostawców materiałów, 

osób wykonujących badania) – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy 

także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie  

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy oraz w dokumentacji 
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projektowej, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 oraz załączniki nr 8 - 11 do 

SWZ.  

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej 

kompleksowe wykonanie inwestycji pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla 

potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz 

infrastruktury technicznej” związanej z wykonaniem robót budowlanych, 

konstrukcyjnych, technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz dostawą  

i montażem instalacji oraz urządzeń wraz z przeprowadzeniem prób i osiągnięciem 

zamierzonego celu, a także pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji 

w zgodności z opracowanym projektem, pozwoleniem na budowę oraz wszelkimi 

dokumentami formalnymi stanowiącymi załącznik do projektu budowlanego, a także 

zgodnie z STWiORB. 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także: 

1) wykonanie prac związanych z usuwaniem z obiektów odpadów budowlanych, 

a także ich utylizacja, 

2) zapewnienie ciągłości odbioru oraz dystrybucji wody wodociągowej, 

3) budowa obiektów oraz infrastruktury technicznej, 

4) dostawa, montaż oraz uruchomienie i rozruch instalacji stanowiących przedmiot 

zamówienia, 

5) przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie (w tym Próby Końcowej – 

Rozruchu technologicznego), 

6) osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych (zgodnie  

z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) nie gorszych niż zdefiniowane  

w dokumentacji projektowej – Zamawiający nie dopuszcza usunięcia jonu 

amonowego metodami chemicznymi celem osiągnięcia efektu rozruchu 

technologicznego, 

7) uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji rozruchu, instrukcji 

stanowiskowych, instrukcji eksploatacji obiektu. 

3. Roboty, których dotyczą dokumenty kontraktowe obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych i odbiór robót przez 

Zamawiającego w zakresie obiektów oraz infrastruktury technicznej. 
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4. Ogólny zakres obiektów oraz infrastruktury technicznej objętej projektem 

obejmuje: 

1) PROJEKTOWANE BUDYNKI: 

OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY Z INSTALACJĄ UZDATNIANIA WODY 

Ujmowana woda przetłaczana będzie za pomocą pompy głębinowej na instalację uzdatniania 

przewidzianą do zabudowy w budynku technicznym OB.2. Budynek techniczny składać się 

będzie z głównej części technologicznej tj. HALA ARMATURY ORAZ INSTALACJI 

UZDATNIANIA WODY oraz przylegających pomieszczeń pomocniczych, w tym 

technicznych oraz socjalnych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wyposażeniem. Instalacja 

uzdatniania wody zostanie zabudowana w pomieszczeniu hali armatury oraz instalacji 

uzdatniania. Instalacja dezynfekcji zostanie zabudowana w specjalnie przystosowanym 

pomieszczeniu dezynfekcji wody. Dodatkowo w obiekcie wydzielone zostaną: pom. 

operatora, zaplecze sanitarne, magazyn NaCl oraz pomieszczenie rozdzielni. Instalacja 

uzdatniania oraz dezynfekcji wody surowej zaprojektowana została jako kompletna  

w dostawie technologicznej do zabudowy w budynku technicznym OB.2. Przez słowo 

kompletna należy rozumieć urządzenia wraz z orurowaniem, armaturą, elementami 

sterowania, okablowaniem, szafą sterowniczą, oprogramowaniem, instrukcjami w tym 

obsługi urządzeń oraz kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji, dokumentacją 

wykonawczą uzupełniającą podstawowe rysunki technologiczne zawarte w projekcie 

budowlanym, w tym szczegółowy schemat technologiczny oraz szczegółowe rysunki 

połączeń poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Granicą dostawy 

technologicznej kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji wody są podejście rurociągu 

tłoczonego wody surowej, PE fi 90 mm ze studni głębinowej OB.1. oraz odejście rurociągiem 

wody uzdatnionej PE fi 90 mm do zbiornika magazynowania wody czystej OB.3. Wymaga 

się, aby woda po procesie uzdatniania i dezynfekcji na kompletnej instalacji uzdatniania 

spełniała wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

2) PROJEKTOWANE BUDOWLE: 

OB.1_ STUDNIA GŁĘBINOWA – odwiert studzienny wykonany (nie uwzględniać  

w ofercie)  

OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY 

Woda uzdatniona i zdezynfekowana kierowana będzie bezpośrednio do zbiornika bieżącego 

magazynowania wody czystej OB.3. Zbiornik zaprojektowano jako czterokomorowy 

pracujący w układzie szeregowym, z możliwością pracy jako zbiornik z komorami wodnymi 

funkcjonującymi w układzie równoległym, o łącznej pojemności czynnej V=200 m³. Komory 

wodne stanowią kompletne elementy w dostawie technologicznej o parametrach 

technologicznych i konstrukcyjnych opisanych w dokumentacji projektowej. Instalacja 

uzdatniania wody przewidziana jest do pracy maksymalnie do 20h/dobę zależnie od 

faktycznych rozbiorów na sieci oraz poziomu wypełnienia zbiornika bieżącego 

magazynowania wody. Potrzeba pracy pompy głębinowej oraz instalacji uzdatniania wody 
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definiowana będzie wskazaniami poziomu wody w zbiorniku. 

OB.4_ KOMORA POMIARU PRZEPŁYWU WODY DO SIECI/POMPY P.POŻ. - 

zaprojektowana jako kompletna w dostawie technologicznej. Obiekt zgodnie z założeniami 

technologicznymi będzie spełniał dwie funkcje: 

- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia o wydajności 10 dm³/s i ciśnieniu ~ 2,9 bar, 

- ciągły pomiar przepływu wody do wodociągu komunalnego z archiwizacją danych, 

dostosować do istniejącego u Zamawiającego systemu monitoringu sieci wodociągowej. 

Komora wyposażona zostanie w moduł ciśnieniowy przeznaczony do podnoszenia ciśnienia. 

OB.5_KOMORA ARMATURY – zaprojektowana jako prefabrykowana, betonowa z kręgów 

dn 1200 mm. W komorze na wodociągu magistralnym dn 150 mm zainstalowana zostanie 

zasuwa odcinająca oraz zawór zwrotny, dzięki czemu ograniczona zostanie możliwość 

wypełniania komór wodnych od strony wodociągu komunalnego. 

3) SIECI ZEWNĘTRZNE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE 

W ramach inwestycji projektowane są sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza niezbędne do 

funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem w tym: 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej; 

Wodociąg magistralny łączący zbiornik bieżącego magazynowania wody z wodociągiem 

komunalnym rozdzielczym. Na rurociągu magistralnym zainstalowany zostanie pomiar ciągły 

przepływu wody do sieci z wskazaniem do dyspozytorni oraz archiwizacją danych; 

Rurociągi międzyobiektowe w tym: 

a) rurociąg wody surowej na odcinku studnia - budynek techniczny, 

b) rurociąg wody uzdatnionej na odcinku budynek techniczny - zbiornik bieżącego 

magazynowania wody, 

c) rurociąg wody uzdatnionej na potrzeby technologiczne i sanitarne obiektu - na 

odcinku zbiornik bieżącego magazynowania wody - budynek techniczny, 

d) rurociągi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik bieżącego magazynowania wody - 

wodociąg magistralny, 

e) rurociągi spustu, przelewu wody ze zbiornika bieżącego magazynowania. 

4) ROBOTY DROGOWE, ZIELEŃ, OPASKI I CHODNIKI 

5) ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW W PASIE ROBÓT 

SIECIOWYCH 

6) OGRODZENIE TERENU 

7) SIECI ZEWNĘTRZNE ELEKTROENERGETYCZNE, OŚWIETLENIE TERENU 

Kanalizacja kablowa, kable zasilające oraz sterownicze międzyobiektowe, niezbędne do 

funkcjonowania instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej, oświetlenia terenu, 

monitoring obiektu. 
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8) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA   

Zaprojektowany system fotowoltaiczny składa się z 40 paneli fotowoltaicznych  

o mocy nie mniejszej niż 300 W, inwerter nie mniejszy niż 12 kW (inwerter dostosować do 

zainstalowanej mocy). Instalacja wyposażona będzie w układy zabezpieczające przed 

wypływem energii z instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.  

5. Należy zaznaczyć, że inwestycja będzie związana z magazynowaniem i dystrybucją 

wody przeznaczonej do spożycia. Wszystkie urządzenia, elementy w tym armatura, 

rurociągi itd. zastosowane w projekcie a mające kontakt z wodą powinny posiadać atest 

dopuszczający do stosowania do wody pitnej. Wszystkie materiały użyte do montażu 

instalacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub certyfikat (deklarację) zgodności z aprobatą techniczną. Obowiązek 

dostarczenia tych dokumentów spoczywa na Wykonawcy. Zastosowane urządzenia  

i materiały powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

6. Powyższe zapisy stanowią wykaz głównych zagadnień, które stanowią przedmiot 

dokumentacji projektowej i nie wyczerpują w całości zakresu prac projektowych. 

Projekty należy rozpatrywać wraz z załącznikami i dokumentami powiązanymi oraz 

stosować się na etapie realizacji do wytycznych i zobowiązań w nich zawartych. 

7. Zamawiający informuje, że PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE 

NASTĘPUJĄCYCH POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT: 

OB.1_STUDNIA GŁĘBINOWA – elementy wchodzące w skład obiektu zostały wykonane 

w następującym zakresie: 

- z przedmiaru robót PR_TiS: 

 2.2. Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż obudowy wraz z wyposażeniem 

 6.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

 6.1.2. Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub 

chwytakowymi o pojemności łyżki 0,60 m3,głębokość wykopu do 4,00 m.Kat.gruntu III-IV 

 6.1.3. Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 

 6.1.4. Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych 

podłużnych,punktowych,rowów i wykopów obiektowych spycharką 55 kW/75 

km.Kategoria gruntu III-IV 

 6.1.5. Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na 

wcisk 

 6.1.7. Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 długości do 30 m rurami  

o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-II 

 6.2.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

 6.2.2. Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub 

chwytakowymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopu do 3,00 m.Kat.gruntu III 

 6.2.3. Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich 

 6.2.4. Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych 
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podłużnych,punktowych,rowów i wykopów obiektowych spycharką 55 kW/75 

km.Kategoria gruntu III-IV 

 6.2.5. Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 

sztucznego 

 6.2.6. Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm 

 6.2.9. Zasuwy żeliwne /z nasuwką/ klinowe kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 150 

mm 

 6.2.11. Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm 

 6.2.12. Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej 200 mm 

 6.2.13. Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 200-250 mm sieci wodociągowych 

 6.2.14. Analogia - rura arot dwudzielna 110 mm 

 6.2.15. Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 długości do 30 m rurami o 

średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii I-II 

 

- z przedmiaru robót PR_K: 

 1.1.1. Obsłga geodezyjna 

 1.1.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość 

warstwy do 15 cm 

 1.2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii 

III 

 1.2.2. Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 

km samochodami samowył.5-10 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV 

 1.3.1. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi 

okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm 

 1.3.2. Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem pompy do betonu). 

Zamawiający zrealizował przedmiotowe elementy robót. Zamawiający 

prosi nie uwzględniać tych prac w cenie ofertowej. 

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – Zamawiający zrealizuje element robót we własnym 

zakresie: 

- z przedmiaru robót PR_E: 

 8.1. Dostawa i montaż: paneli fotowoltaicznych w ilości 40 szt., inwentera 1 szt., 

rozdzielnicy głównej RGPV zwyposażeniem 1 kpl., konstrukcje wsporcze na dachu  

i gruncie 1 kpl., okablowanie, wyposażenie dodatkowe, montażowe w dostawie 

kompleksowej przez producenta zgodnie z opisem technicznym w PW-EiA3 

 

Zamawiający zrealizuje element robót we własnym zakresie. Zamawiający 

prosi nie uwzględniać tych prac w cenie ofertowej. 
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8. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie do postępowania pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego; 

b) powodujące poprawę parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 

obowiązujących przepisów. 

Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej przez 

Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

9. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji projektowej, jeżeli występują, powinny 

być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie. Dla wszelkich odniesień do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  

o których mowa w art. 101 ust. 1 p.z.p. występujących w dokumentacji projektowej 

służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze sformułowaniem „lub 

równoważne”. Zastosowane nazwy własne stanowiły podstawę do wykonywania 

obliczeń – podczas zamawiania materiału należy zwrócić uwagę na przepływy i opory 

przepływów, aby dobrać odpowiedni system lub równoważny. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne 

urządzenia lub materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze 

robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez 

pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące 

realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. 

Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem, posiadające stosowne atesty PZH na kompletne 

zastosowane urządzenia. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia 

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał  

w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiacego, uzyskać wymagane decyzje 

własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia  

w terminie wynikającym z SWZ. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może 

prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej parametrów, właściwości oraz standardów. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowanie 
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rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu 

zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obowiązek 

Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym  

z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 

określonymi w SWZ, co powinno zostać wykazane na etapie składania ofert 

zawierających produkty równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega 

opinii i akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski oraz kierownika budowy  

i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

10. W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do podanych norm i standardów 

(warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, regulacji prawnych 

itp.). Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część 

STWiORB i czytane w połączeniu z dokumentacją projektową i STWiORB, w których są 

wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością  

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie (aktualne) wydania norm  

i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

11. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

12. Ilekroć w dokumentacji przetargowej jest mowa o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Zamawiający informuje, 

że obowiązuje aktualnie obowiązujący stan prawny. 

13. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego 

Słownika Zamówień: 

45200000-9  Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w  zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kody związane: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

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

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

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

odprowadzania ścieków 
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45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314310-7 Układanie kabli 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45442100-8 Roboty malarskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45230000-8 Sieć elektroenergetyczna 

45316000-5 Oświetlenie terenu 

 

14. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 p.z.p. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 p.z.p. 

17. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: 

Załącznik nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik nr 10 do SWZ – Przedmiar robót 
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Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy 

UWAGA: 

Rozwiązania projektowe przedstawione w dokumentacji pn. „Projekt budowlany” zostały 

uszczegółowione w dokumentacji pn. „Projekty Wykonawcze”. Dokumentację projektową 

należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych STWiORB. STWiORB jako integralna część SWZ, należy odczytywać  

i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem. 

18. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się 

w dyspozycji Zamawiającego. 

 

V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowej części zamówienia jaką jest wykonanie technologii Stacji Uzdatniania 

Wody. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin rozpoczęcia robót: Wykonawca w terminie 3 dni od powiadomienia go o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo-finansowy, dotyczący realizacji przedmiotu umowy na wartość ceny ofertowej. 

Wykonawca powinien rozpisać w harmonogramie kwoty prognozując technologiczny 

postęp prac. Przedstawiciele Zamawiającego mogą wnieść uwagi do przedłożonego przez 

Wykonawcę harmonogramu i wezwać Wykonawcę do uwzględnienia wniesionych uwag, 

poprawek i zmian w celu dostosowania go do wymogów SWZ i umowy. 

2. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 14 dni od 

przekazania placu budowy przez Zamawiającego. Roboty budowlane muszą rozpocząć 

się w maju 2021 r. 

3. Termin zakończenia robót: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 

11 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 
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4. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę końcowego odbioru robót bez uwag 

tj. kiedy roboty zostaną ukończone zgodnie z umową po zakończeniu pozytywnym 

rozruchu technologicznego i osiągnięciu zamierzonego efektu. Odbiór robót nastąpi 

po autentycznym wpracowaniu złoża biologicznego do usunięcia jonu 

amonowego. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia jonu amonowego metodami 

chemicznymi celem osiągnięcia efektu rozruchu technologicznego. 

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia.  

6. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego zakończenia robót. Wykonawca może 

zaoferować dłuższy okres gwarancji. Oświadczenie w tej sprawie winien zawrzeć 

w składanej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Podany przez 

wykonawcę okres gwarancji będzie podlegał ocenie zgodnie z opisem odnośnego 

kryterium oceny ofert. 

7. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 zł. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

w zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie): 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
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składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub modernizacji 

technologii Stacji Uzdatniania Wody o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł netto każda 

z robót. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

obejmujący wymagane doświadczenie musi spełniać jeden z Wykonawców w całości. 

 

Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: 

zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie, 

zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż  

w w/w okresie, 

zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal 

(niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami 

odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie  

i uwagach powyżej. 

 

w zakresie dysponowania osobami: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze - Kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych 

przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika 

Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi legitymować się w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert minimum 3-letnim doświadczeniem, polegającym na faktycznym pełnieniu funkcji 

kierownika budowy. Doświadczenie kierownika budowy może obejmować wyłącznie okres 

następujący po uzyskaniu uprawnień. 

i 

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze - Kierownika 

robót instalacji sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane 

na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na 
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pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskazanym zakresie określonym dla 

niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi legitymować się w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert minimum 3-letnim doświadczeniem, polegającym na faktycznym pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub robót. Doświadczenie kierownika budowy może obejmować 

wyłącznie okres następujący po uzyskaniu uprawnień. 

i 

1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze - Kierownika 

robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, 

wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne 

uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać 

będą na pełnienie funkcji Kierownika Robót w wyżej wskazanym zakresie określonym dla 

niniejszego zamówienia. 

Osoba ta musi legitymować się w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert minimum 3-letnim doświadczeniem, polegającym na faktycznym pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub robót. Doświadczenie kierownika budowy może obejmować 

wyłącznie okres następujący po uzyskaniu uprawnień. 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. W sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy 

z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zamawiający dopuszcza, aby dana osoba wchodząca w skład zespołu realizującego 

zamówienie posiadała łącznie wszystkie wymagane uprawnienia albo niektóre z wymaganych 

uprawnień, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania zespołu osobowego zapewniającego 

należytą realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 
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VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., tj.: Wykonawcę 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. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 

pkt 1, 2, 5 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 

łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków 

udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 powyżej, stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. Podmiotowe środki dowodowe 

wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),  

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ; 
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2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich  

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz 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 

sporządzone 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 odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do 

SWZ; 

4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie 

z załącznikiem nr 7 do SWZ; 

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3 

SWZ; 

6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw 

wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powyżej, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, powyżej, zastępuje się je w całości lub 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

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 p.z.p dane umożliwiające dostęp 

do tych środków. 

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

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia 

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 r. poz. 2452). 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 12 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, 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 katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ. 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy 

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 13 do SWZ.  

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

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

obejmujący wymagane doświadczenie musi spełniać co najmniej jeden 

z Wykonawców w całości. 
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6. Zamawiający wymaga, aby kluczowe części zamówienia wykonał ten  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazał 

spełnianie warunku odnoszące się do zdolności technicznej lub zawodowej  

w zakresie doświadczenia. 

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XII.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

– ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej. 

2.  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 „Formularz do komunikacji”. 

3. 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 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie ePUAP 

(https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania). 

4. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na 

Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:  

 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 

 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 

Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego 

Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 

zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 

 Mozilla Firefox od wersji 15 

 Google Chrome od wersji 20 

 Microsoft Edge 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularza do 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 postępowania (Identyfikator postępowania, numer ogłoszenia BZP) można 

wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy 

składania ofert) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (ze strony głównej z zakładki „Formularze do komunikacji”).  

We wszelkiej korespondencji za pośrednictwem dedykowanych formularzy związanej  

z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia BZP, który jest dostępny na miniPortalu. Po uzupełnieniu właściwego numeru 

ogłoszenia BZP, pola: „Zamawiający”, „Dane postępowania” oraz Tytuł/nazwa 

postępowania uzupełnią się automatycznie bez możliwości edycji. 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej (nie dotyczy składania ofert), e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl 

lub m.adam@pgkim.strzyzow.pl. We wszelkiej korespondencji za pomocą poczty 

elektronicznej związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem referencyjnym postępowania ZP/1/2021. 

3. Zamawiający wyznacza natępujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pani mgr inż. Monika Adam, e-mail: m.adam@pgkim.strzyzow.pl, tel: 17 2761 103 

wew. 36 

mailto:sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
mailto:m.adam@pgkim.strzyzow.pl
mailto:m.adam@pgkim.strzyzow.pl
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2) w zakresie merytorycznym: 

Pan mgr inż. Jacek Grodzki, tel: 17 2761 103, 17 2761 259. 

4. 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 ust. 2 

adres e-mail.  

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń, elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń 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).  

5. Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2247). 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

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

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

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

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Informacje o sposobie komunikownia się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej  

z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – nie dotyczy 
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania 

warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ - zgodnie 

z załącznikiem nr 12 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 13 

do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) dowód wniesienia wadium; 

5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

6) tabelę przedmiaru robót – załącznik nr 11 do SWZ. 

4. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim,  w postaci elektronicznej,  

w formatach danych określonych w przepisach 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2247). Każdy dokument 

składający się na ofertę powinien być czytelny. 

5. Sposób sporządzenia oferty, oświadczeń, elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń 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). 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca przygotowanie 

oferty w formacie .pdf i opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w formacie PADES. Dla dokumentów w formacie innym 

niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
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pamiętać, w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny,  

o dołączeniu odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz 

plików XAdES z podpisem. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  

z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do SWZ) pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum  

i zaszyfrować.  

Zamawiający zaleca do kompresji dokumentów elektronicznych format 

danych .zip lub .7Z.  

Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu 

występuje m.in. format .rar. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Oferta w formacie .rar będzie 

podlegać odrzuceniu. 

Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca 

wcześniejsze podpisanie każdego z dokumentów (plików) osobno. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

poz. 1913), Wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je  

w wydzielonym  i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP) i zaszyfrować. 

10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

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

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

11. 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. 

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
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z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu (ze strony głównej z zakładki „Formularze do komunikacji”). Oferta musi być 

zaszyfrowana i stanowi załącznik do dedykowanego formularza.  

2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany  

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

4. Po uzupełnieniu przez Wykonawcę w dedykowanym formularzu właściwego numeru 

ogłoszenia BZP, pola: „Zamawiający”, „Dane postępowania” oraz Tytuł/nazwa 

postępowania uzupełnią się automatycznie bez możliwości edycji. 

5. Nazwa Zamawiającego w systemie ePUAP (nazwa odbiorcy): 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres skrzynki ePUAP: /PGKiMStrzyzow/SkrytkaESP 

Za złożenie ofety podmiotowi innemu niż Zamawiający w wyniku podania niewłaściwego 

adresu skrzynki ePUAP Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

6. W Formularzu Oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, za 

pośrednictwem którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Termin składania ofert upływa z dniem 26.03.2021 r. o godz. 7:30 O terminie złożenia 

oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na ePUAP. 

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Ofertę należy 

przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert. Zamawiający sugeruje złożenie oferty najpóźniej na  

24 godziny przed terminem składania ofert. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po 

upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 10:00. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


 

27 
 

11. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

12. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert  

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

13. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

14. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.04.2021 r. Bieg 

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

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca 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. 

3. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, powyżej, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
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postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Załączone do niniejszej SWZ 

przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu 

zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych 

przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie 

zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 

Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie 

są wyłączną podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego 

przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie 

dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Określając cenę oferty Wykonawca powinien stosując własną kalkulację sporządzić na 

podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowo-technicznej oraz wykonanym we 

własnym zakresie obmiarów sprawdzających kosztorysy ofertowe (Zamawiający wymaga 

złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy od oferenta, który zostanie 

wyłoniony w postępowaniu). W celu ujawnienia sposobu kalkulacji ceny oraz na potrzeby 

rozliczenia dofinansowania inwestycji, Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy 

przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego (szczegółowego) sporządzonego  

w oparciu o przedmiar robót i wskaźniki cenowe oferenta. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 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 ofercie, o której mowa w ust. 1, 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; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

9. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować 

treść formularza. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania 

ofertą na kwotę/wartość 10 000,00 zł. 

2. 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 p.z.p. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr rachunku bankowego 27 9168 0004 0000 0316 2000 0010 – z adnotacją 

wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie ujęcia 

wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz  

z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 

uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p., bez potwierdzania tych 

okoliczności; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
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4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert);  

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 

(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 

zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz  

z ofertą. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 

wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie 

odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p. 

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych 

wyłącznie na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert. Oferty zostaną ocenione wg 

poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: 

1) Kryterium Cena brutto oferty C – waga 60%, gdzie punkty wyliczone zostaną 

wg następującego wzoru: 

C = (Cmin/Cof) * 60 pkt  

gdzie: 

C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny brutto 

Cmin - najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 
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Cof - zaproponowana cena oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi  

60 pkt. 

2) Kryterium Okres gwarancji G – waga 15%, gdzie punkty wyliczone zostaną 

wg następującego wzoru: 

G = (Gof/Gmax) * 15 pkt 

gdzie: 

G - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium okres gwarancji 

Gof - zaproponowany okres gwarancji podany w badanej ofercie 

Gmax - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji wśród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi  

15 pkt. 

Okres gwarancji należy okrelić w pełnych miesiącach. 

 

UWAGA I: 

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach określonych w Projekcie umowy (Załącznik 

nr 5 do SWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, 

przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i podlegać będzie ocenie na 

podstawie kryterium oceny ofert: okres gwarancji – waga 15%, z tym że punkty za 

gwarancję przyznawane będą jedynie za okres od 24 do 36 miesięcy.  

UWAGA II: 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 36 miesięcy otrzyma 

punkty jak za okres 36 miesięcy, a Wykonawca będzie związany terminem 

zaoferowanym w ofercie. 

UWAGA III: 

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana 

zostanie jak oferta z gwarancją 24-miesięczną. Oferta  Wykonawcy, który zaproponuje 

okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 

3) Kryterium Termin realizacji zamówienia T – waga 25%, gdzie punkty wyliczone 

zostaną wg następującego wzoru: 

T = (Tmin/Tof) * 25 pkt 

gdzie: 

T - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium termin realizacji zamówienia 

Tof - zaproponowany termin realizacji zamówienia podany w badanej ofercie 
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Tmin - najkrótszy termin realizacji zamówienia wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w powyższym kryterium wynosi  

25 pkt. 

Termin realizacji zamówienia należy okrelić w pełnych miesiącach. 

 

UWAGA: 

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 11 miesięcy od daty podpisania 

umowy. Wykonawca otrzyma punkty w przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym 

terminu realizacji zamówienia określonego w miesiącach, z tym że punkty za termin 

realizacji zamówienia przyznane będą jedynie za okres o 9 do 11 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca zaproponuje termin realizacji zamówienia krótszy aniżeli  

9 miesięcy,otrzyma punkty jak za termin 9 miesięcy, a Wykonawca będzie związany 

terminem zaoferowanym w ofercie. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej 

ofercie terminu realizacji zamówienia potraktowana zostanie jak oferta z terminem  

11-miesięcznym. Oferta  Wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia 

dłuższy aniżeli 11 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu  

i uzyskała najwyższą ilość punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach 

każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G + T 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto, 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji, 

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Termin realizacji zamówienia. 

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 

niepodlegających odrzuceniu ofert. 
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4.    Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Przed terminem zawarcia umowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie 

dopełnienie, pod rygorem uznania, iż wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia 

umowy, niżej wymienionych formalności: 

1) kosztorys ofertowy szczegółowy w formie wydruku komputerowego oraz na nośniku 

elektronicznym w formacie pdf (dopuszcza się przekazanie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej), zgodnie z zapisami Rozdziału XVI ust. 7 niniejszej SWZ; 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 1 niniejszej 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie 

określonym w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub nie uwzględni poprawek Zamawiającego, Zamawiający opracuje 

ostateczną wersję harmonogramu samodzielnie. Wersja ta stanie się załącznikiem do 

umowy z Wykonawcą; 

3) kopie stosownych uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem 

wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień 

składania ofert). 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI 

JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 

nr 5 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym  

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy 

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

i spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące aktualności informacji 

Załącznik nr 5 – Projekt umowy 

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu robót 

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) 

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót 
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Załącznik nr 11 – Tabela przedmiaru robót 

Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 13 – Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia 
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