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ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Ciepłowody 

ul. Kolejowa 3 
57-211 Ciepłowody 
REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  

 

 

BGP.271.5.2022 
 

 

 SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczona dalej jako SWZ) 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego 
o wartości mniejszej niż progi unijne 

 
 
Nazwa zamówienia: 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, 

Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości 
Dobrzenice” 

 
prowadzonym w trybie: podstawowym 

 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 2 ust. 1 pkt 1) oraz art. 275 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 
 

 
Zatwierdzam SWZ wraz z załącznikami 

 

                               Łukasz Białkowski   
              Wójt Gminy Ciepłowody 

……………………………………… 

Podpis Kierownika Zamawiającego 

 
Ciepłowody, dnia 07.04.2022r. 



2 

                                                           

 

Spis treści 

 
 

CZĘŚĆ 
 

TYTUŁ 

I Nazwa oraz adres Zamawiającego 

II Adres strony internetowej, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia 

III Tryb udzielenia zamówienia 

 
IV 

Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

 

V 

Opis przedmiotu zamówienia 

• CPV 

VI Termin wykonania zamówienia 

 

VII 
Projektowane postanowienia umowy 

VIII  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej 

IX 
Informacje o sposobie komunikowania się z Zamawiającym w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

XI Termin związania ofertą 

XII 

Opis sposobu przygotowania oferty 

• Tajemnica przedsiębiorstwa 

• Skład oferty 

• Przesłanki odrzucenia oferty 

XIII Sposób oraz termin składania ofert 

XIV Termin otwarcia ofert 

XV Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 

XV.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.109 ust.1 

XV.2.  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

XV.3. 

 Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia – dokumenty 
składane wraz z ofertą 

XV.4. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia – dokumenty 

składane na wezwanie Zamawiającego 

XV.5.  Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

XVI Sposób obliczenia ceny 

XVII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

XVIII 

Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

• zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

XIX Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

XX Wymagania dotyczące wadium 

XXI 
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których 
mowa w art.95 

XXII 

Pozostałe informacje 

• równoważność materiałów 

• podwykonawstwo 

• gwarancja 

XXIII Postanowienia końcowe 

XXIV RODO 

XXV Wykaz załączników 



3 

                                                           

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 

kwot ustalonych na podstawie art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

 
Przez użyte w zapisach niniejszej SWZ zwroty „Ustawa” lub ”Pzp” rozumie się Ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

GMINA CIEPŁOWODY 
ul. Kolejowa 3 
57-211 Ciepłowody 
REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  
Tel. (74) 810-35-56 
Adres poczty elektronicznej e - mail: sekretariat@cieplowody.pl  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N 
Odbiorca ePUAP: Urząd Gminy Ciepłowody 
Odbiorca miniPortalu: Gmina Ciepłowody 
Godziny urzędowania: 7:00-14:30, w poniedziałki 7:00 – 17:00 

 
 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą dokumenty zamówienia, zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia - http://www.bip.cieplowody.pl 

W zakładce „zamówienia publiczne o wartości powyżej kwoty 130 000,00 PLN” dotyczącym danego postępowania. 

Link: http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N 

 

  
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na adres e-mail: sekretariat@cieplowody.pl z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania), pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone będzie w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt.1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) o wartości poniżej progów 
unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp zwanej dalej „ ustawą Pzp”. 

2. 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. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ oznaczone jest znakiem: BGP.271.5.2022 Wykonawcy zobowiązani 
są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.  

 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740).  

 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy 

składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim. 

 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOZLIWOŚCIĄ 
PROWADZENIA NEGOCJACJI   
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. (Zgodnie z art. 275 
pkt 1) 

 

V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie  „zaprojektuj i 

wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary 
Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice”, tj. 
zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Stary Henryków, Targowica, Janówka, 
Jakubów wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac 

mailto:budownictwo@cieplowody.pl
http://www.bip.cieplowody.pl/
http://bip.cieplowody.pl/?bip=1&cid=135&bsc=N
mailto:sekretariat@cieplowody.pl
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budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, 
a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

3. I ETAP zamówienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program 
Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w 
szczególności opracowanie: 

1) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę 
2) koncepcji drogowej, w sytuacji gdy będzie wymagana odrębnymi przepisami, 
3) projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
4) projektu odtworzenia nawierzchni, 
5) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
6) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami  

przy przejściu pod ciekami wodnymi),  
7) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami) 
4. Warunki opracowania dokumentacji projektowej – Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupełniony o wymogi dla 

projektu wykonawczego, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z późn. zm) oraz zastosuje 
się do ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.2351). 

 
1) Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w  formie 
papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu:  
a) wersja drukowana – 6 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji 

papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności) 
b) wersja elektroniczna – 6 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 4 tylko do odczytu:  

• rysunki - format: dwf, dwg i pdf 

• obrazy – format: jpg lub pdf, 

• tekst – format doc.i  pdf 

• arkusze kalkulacyjne i harmonogramy – format xls i pdf    
c) zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w 

PFU, 
d) dokumentacja wyszczególniona w lit. b) powyżej nie obejmuje  egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla 

Wykonawcy do realizacji robót budowlanych, 
e) wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu 

budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie oraz projektów 
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji. 

 
5. W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz STWIORB wg  

uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostaną sporządzone  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2458 z późn. zm.). 

 
6. W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót budowlanych 

przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

 
7. II ETAP zamówienia obejmuje - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, inwestycja obejmuje teren  składający się z 

czterech  obszarów: 
1) Miejscowość Stary Henryków z tłoczną siecią do miejscowości Targowica,,  
2) Miejscowość Targowica z tłoczną siecią do miejscowości Janówka. 
3) Miejscowość Janówka z tłoczną siecią do miejscowości Jakubów, 
4) Miejscowość Jakubów z z kanalizacją do projektowanej oczyszczalni ścieków 
5) Na odcinkach gdzie brak jest możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków, przewiduje się w miejscach 

oznaczonych w części graficznej PFU, realizację przepompowni ścieków. 
 

8. Zamówienie obejmuje zakres robót: 
Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 14.024,00m sieci kanalizacyjnej z przyłączami, 
w tym: 

1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ok. 5.915,80m 
2) Budowę rurociągów tłocznych, ok. 5.706,10m 
3) Budowę przyłączy kanalizacyjnych, ok. 2.666,10m 
4) Budowę pompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, sterowaniem i monitoringiem 3 szt. 

9. Do rozpoczęcia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu dokumentacji projektowej  wykonanej i 
dostarczonej przez Wykonawcę, zatwierdzonej  przez Zamawiającego  oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami 
uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeżeli będą wymagane prawem).   Wykonanie wszystkich robót 
budowlanych wymagane jest w oparciu o powstałą dokumentacje projektową, warunkami właściwych organów i 
instytucji, niniejszą SWZ oraz zawartą umową. 
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10. Program Funkcjonalno-Użytkowa (PFU), stanowiący  zał. nr 1 do niniejszej  SWZ, służy do ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz prawidłowego przygotowania oferty. PFU określa rodzaj i zakres 
zamówienia niezbędnego do budowy kanalizacji sanitarnej. Zamawiający udostępnia Wykonawcom będące w jego 
posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne  do prawidłowego  przygotowania oferty. Wykonawca 
winien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikające z wykonywanej 
dokumentacji oraz prowadzonych robót.  

11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbędnych prac 
pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych i innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i 
dokumentacji projektowej, jednak bez których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego 
użytkowania, w szczególności: 

1) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie  kosztów z tym 
związanych, 

2) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: 

− uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, 

− projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, 
zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, 

− innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową, 

− dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 
przez projektanta, kierownika budowy. 

− Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

− zapewnienie pełnej  obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidację  tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na 
zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, 
wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych. 

6) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka obsługa jest 

wymagana. 

7) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

8) Wykonanie odwodnienia wykopów. 
9) Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb 

prowadzonej budowy, wody do celów socjalnych i technologicznych, zrzut wód z odwadniania wykopów, 
wodę zużytą do płukania rurociągów, ścieki z zaplecza budowy itp. 

10) Zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do posesji w miejscach prowadzenia robót. 
11) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi przewodami, a w 

miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora kolidującej sieci oraz 
ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 

12) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych 
robót. 

13) Wykonanie włączeń nowo wybudowanych sieci do istniejących sieci gminnych  
14) Wykonanie prób i badań sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikających z odpowiednich przepisów, w 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
15) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi,  ewentualna  

wymiana gruntów lub ich zagęszczenie.  
16) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządcy drogi, jeżeli taka 

konieczność wystąpi  
17) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy. 
18) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane ( Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w tym: protokołów odbiorów technicznych, instrukcji 
obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp. 

19) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych. 

 
12. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 

szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i 
zapewnieniem dobrej jakości.  

13. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym 
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

14. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i 
odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 
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art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane1 (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem 
budowlanym”, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym). 

15. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

16. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 
17. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych 

materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty (kartę charakterystyki), 
krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową. 

18. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie 
ma prawa wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

19. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 
 

20. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Kody główne 
45000000-7 Roboty budowlane 
71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Kody dodatkowe: 

71322000-1 : Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
45255600-5 : Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji, 
45232400-6 : Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
ścieków, 
45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe, 
45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45232460-4 : Roboty sanitarne, 
45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 17 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem iż: 

1) Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy - wraz 
z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę (gdy będzie to wymagane przepisami prawa)  

2) Etap II roboty budowlane i montażowe należy rozpocząć w terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na 
budowę.  

2. Opracowaną dokumentację projektową, w zakresie koncepcji oraz projektu budowlanego, należy przedłożyć 
Zamawiającemu w celu jej akceptacji, odpowiednio: 

1) Koncepcję – po jej opracowaniu 
2) Projekt budowlany – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

 
3. Rozliczenia z Wykonawcą za roboty budowlane będą regulowane zgodnie z § 17 umowy (załącznik nr 9 do SWZ). 

4. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób elektroniczny za pośrednictwem 
platformy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm). 

 

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. 

 
5. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania – Gmina Ciepłowody 
6. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, tj: 
a) faktury korygującej; 
b) noty księgowej.  

7. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/ 
Dane brokera: PEFexpert  Krajowy broker PEF dla Administracji Publicznej. 
Dane używane w dokumentach: 
Nazwa skrzynki: Gmina Ciepłowody 
Identyfikator podatkowy do VAT: 8871635208 
Adres: ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody 
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
NUMER PEPPOL 8871635208 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-pefexpert/
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8. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych 
dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone 
równolegle przez dwóch Brokerów PEF. 

9. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczne, wykorzystując własne konto na platformie (jest to 
niezbędne do jego identyfikacji), chyba, ·że upoważni do wysłania inną osobę. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną będzie wysyłać osoba upoważniona, w treści faktury niezbędne będzie zamieszczenie stosownej 
adnotacji o wykonawcy. 

10. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 
11. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług 

oraz danych zawierających: 
a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
b) wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ppkt 8, należy zamieścić inne dane, jeśli 
zostały wskazane w dokumentach zamówienia. 

13. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczy. 
 

Szczegółowy sposób funkcjonowania platformy uregulowany został w dokumentacji warunków organizacyjno - 
technicznych udostępniania i korzystania z platformy (informacje publikowane na platformie). 

 
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.  

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

3. Zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w celu należytej realizacji zamówienia w szczególności strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o 
przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. oraz w 
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 20 wzoru umowy.  

5. Postanowienia, które stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, 
na podstawie aneksu do umowy.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Istotność zmiany umowy zamawiający będzie rozpatrywał biorąc pod uwagę art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.  

9. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem, pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie.  

10. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie.  
 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

I. Informacje ogólne 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3. 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. 
1) odbiorca ePUAP: Urząd Gminy Ciepłowody 
2) odbiorca miniPortal: Gmina Ciepłowody 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5. 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 w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania oświadczeń, 
podmiotowych środków dowodowych dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania (ID) – jako załącznik do niniejszej 
SWZ . Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu wybierając opcję 
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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II. Złożenie oferty 

  Sposób złożenia oferty został opisany w części XIII SWZ. 

 
III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

 
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal w zakładce „Formularze do komunikacji.  

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia o zamówieniu (BZP) lub ID (miniportal) postępowania.  

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 4 adres email.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
roku 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 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4) Zamawiający i wykonawcy mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: 
budownictwo@cieplowody.pl 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJACYM W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 

  
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 
ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, dokumentów zamówienia oraz ofert. 

 
X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
a) W sprawach merytorycznych i proceduralnych 

Urząd Gminy Ciepłowody – Łukasz Sulima, telefon kontaktowy: 74-81-037-54 w godz. 7:00–14:30 (poniedziałek- 
piątek). 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 21.05.2022r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w 

dokumentach zamówienia, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, 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, o którym mowa w pkt 
2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

XII.  OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie 
dostępnych formatach danych. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.  

 
3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na 
formularzu stanowiącym zał. nr 4 do SWZ 

 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje 
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się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:  
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 3, 

składają każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, 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. 

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.  
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

9. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, 
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego.  
 

10. Tajemnica przedsiębiorstwa. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, 

przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 

ust. 3 PZP. 

 

11. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty: 
 

1) formularz oferty sporządzony na załączniku nr 2 do SWZ – oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

2) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym  
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

SWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  
4) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców 

składających ofertę wspólnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;  
5) jeżeli dotyczy - 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 - podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu 

udostępniającego zasoby; 
 

6) dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci 
elektronicznej. 

 

12. Przesłanki odrzucenia oferty - Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach zgodnie z art.226 Ustawy Pzp. 
 

XIII.   SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 
wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem oraz adres poczty elektronicznej. 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku, do godz. 08:00. 
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3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie 
https://miniportal.uzp.gov.pl gdzie szczegółowo zwizualizowano i opisano w jaki sposób szyfrować ofertę i złożyć 
ofertę. 

   Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  
4. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym1) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym2 lub 
podpisem osobistym3 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
7. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą skutecznie 

składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty 
zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. 

8. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez 
składającego ofertę. 

9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 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 zaszyfrować. 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następnie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający 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. 

6. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, ZMIENIĆ złożoną przez siebie ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również 
na miniPortalu. Sposób zmiany oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. Zmiana oferty 
musi nastąpić według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, co oznacza, że wykonawca musi złożyć 
oświadczenie w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, które potwierdza wolę wykonawcy zmiany oferty wraz dokumentem potwierdzającym umocowanie 
osoby podpisującej oświadczenie w postaci elektronicznej (jeśli zmiany dokonuje osoba upoważniona) do zmiany oferty 
w imieniu wykonawcy oraz nową ofertę zaszyfrowaną za pomocą miniPortalu:  

7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, WYCOFAĆ złożoną przez siebie ofertę za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 
na miniPortalu. wycofanie oferty musi nastąpić według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, co oznacza, 
że wykonawca musi złożyć oświadczenie w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, które potwierdza wolę wykonawcy wycofania oferty wraz 
dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby podpisującej oświadczenie (jeśli wycofania oferty dokonuje osoba 
upoważniona) do wycofania oferty w imieniu wykonawcy. 

 
 
 
 

 
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

  
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, wykonawcę: 

 

 
1 Aby móc posługiwać się podpisem elektronicznym należy posiadać certyfikat wydany przez zaufany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Certyfikaty do 
bezpiecznego podpisu elektronicznego, z uwagi na stan prawa, mogą być w Polsce wystawiane jedynie przez centra certyfikacji zarejestrowane na stronie Narodowego 
Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl/). W celu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego skorzystaj z informacji zamieszczonych na stronie internetowej 
twojego dostawcy podpisu. 
2 Link do strony do użycia podpisu zaufanego: 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 
3 Link do strony w celu uzyskania informacji w jaki sposób użyć podpisu osobistego: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu  

 

http://www.nccert.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu
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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 KK, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego 
przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym 
mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 
KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 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 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 16.2.2007 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 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 16.2.2007 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. 

 

XV.1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) 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. 

 

    XV.2. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  
 

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym  
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  
 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 
 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł. (trzy miliony 
złotych) 

 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej, 
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a) w zakresie zdolności technicznej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, 
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.: 

• kierownikiem budowy – posiadającym: 
 

- ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,  wodociągowych i kanalizacyjnych  zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. poz.1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia, 

 

Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu. 

 

b) na potwierdzenie zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonali: 
− co najmniej 4 (cztery) roboty budowlane, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na - 

budowie lub przebudowie sieci kanalizacji, w tym co najmniej 2 (dwie) roboty dotyczące budowy lub 
przebudowy kanalizacji sanitarnej, 
oraz  

− łączna wartość robót budowlanych, o których mowa wyżej wynosi co najmniej 3 mln (trzy miliony) 
złotych brutto,  
oraz 

− załączy dowody potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona 
przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w 
Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej. 
 
XV.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA 

 
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ 

 

2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
(wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).  
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.  
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.  
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 

udostępniającego zasoby. 

 
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ). 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w 
jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu 

udostępniającego zasoby. 

 

Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe 
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środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4. 

 
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).  

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:  
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy), 

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,  

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub 

podpisem zaufanym mocodawcy,  
- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia 

notariusza. 

 
5) w przypadku gdy Wykonawca 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 druku 

załącznik nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi 

potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 
 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu  

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia  
c) 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, których wskazane zdolności dotyczą. 

Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci: 
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,  
- w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem osobistym przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby,  
- cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, 
 

- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej 

poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

posiadającej uprawnienia notariusza. 

 
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, 

w oryginale w postaci elektronicznej. 

 
XV.4.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA – SKŁADANYCH NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zgodnie z art. 274. ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

 1)  W zakresie zdolności zawodowej - wykaz robót budowlanych ( wzór na druku zał. nr 5 do SWZ) 
potwierdzający, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej 4 (cztery) roboty budowlane, których 
przedmiotem były roboty budowlane polegające na - budowie lub przebudowie sieci kanalizacji, w tym co 
najmniej 2 (dwie) roboty dotyczące budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej, oraz łączna wartość robót 
budowlanych, o których mowa wyżej wynosi co najmniej 3 mln (trzy miliony) złotych brutto. 

  
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
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2) Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty  
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:  
- dokumentu   elektronicznego   podpisanego   kwalifikowanym   podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym lub podpisem zaufanym przez  osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci 

elektronicznej, 
 

- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

 

3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 6 do SWZ).  
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 8 do SWZ 
 

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) wymaganą przez Zamawiającego wraz z dowodem uiszczenia opłaty. 

 

XV.5.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
3.000.000,00zł (trzy miliony złotych) wymaganą przez Zamawiającego wraz z dowodem uiszczenia opłaty.  

2) Wykaz robót budowlanych 
3) Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie 
4) Wykaz osób 

 
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie. 

2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w dokumentach zamówienia, zobowiązany jest w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

3. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z dokumentami zamówienia, pozyskać dla siebie oraz na 

swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje które mogą być niezbędne do wyceny i realizacji prac. 

Wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy. 
 

4. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentów zamówienia. 
 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) wskazuje cenę ryczałtową brutto, uwzględniającą 

obowiązujący podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie podstawą przy rozpatrywaniu 

cenowego kryterium oceny oferty. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.  

7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą kwoty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza . Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą o podatku VAT. 

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, dla celów zastosowania kryterium ceny lub 
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kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy pzp w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w 

ofercie:  
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. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

1) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz 

z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 
 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1) Cena (cena brutto oferty za całość zamówienia), 
2) Okres gwarancji. 
 

2. Waga kryterium:  
1) Cena – 60%, 
2) Okres gwarancji – 40%. 

 
3. Sposób oceny: 

1) W kryterium cena maksymalną ilość punktów (60 pkt) otrzyma oferta z najniższa ceną, kryterium cena, będzie 
rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w 
formularzu ofertowym. 

   Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 

cena oferowana minimalna brutto za całość zamówienia 
               Pi(C) =           _________________________________________________________            x 60 

cena ocenianej oferty brutto za całość zamówienia 
 

2) W kryterium okres gwarancji maksymalną ilość punktów (40 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje 
najdłuższy okres gwarancji, tj. 84 miesiące. 
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona  
na podstawie poniższego wzoru:  

 
 

gdzie: 
Pi(G)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „okres gwarancji”; 
G of,   okres gwarancji określony w miesiącach w badanej ofercie,  
G min  minimalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, 
G max  maksymalny okres gwarancji wynoszący 84 miesiące. 
 
Uwaga: 

Punkty w kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane za przedłużenie okresu gwarancji. Maksymalny pożądany przez 
zamawiającego okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 84 
miesiące, za liczbę 𝐆𝐨𝐟 w liczniku podstawiona będzie wartość 84, ale wykonawca będzie związany okresem gwarancji 

Pi (G) = 
G of  - G min 

x 40 
G max - G min 
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zaoferowanym w „Formularzu ofertowym”. 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy 60 miesięcy (wydłużenie okresu gwarancji o 0 miesięcy) otrzyma 0 
pkt. 
Za każdy kolejny pełny miesiąc wydłużający okres gwarancji przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru podanego 
powyżej. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy lub nie uzupełni terminu gwarancji – zamawiający 
przyjmie okres 60 miesięcy i naliczy pkt 0. 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji w innej 
jednostce czasu aniżeli wymagana, zamawiający przeliczy podany okres na pełne miesiące przyjmując, że miesiąc liczy 
odpowiednio: 4 tygodnie lub 30 dni, a zaokrąglenie zawsze nastąpi do pełnych miesięcy w dół. 

 
 

Ostateczna ocena punktowa: 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi (G)  
gdzie: 
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 
Pi (G) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja”; 

 
4. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., gdy zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru 

najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie 
z wzorami określonymi w pkt 3.  

5. 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. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (oferty dodatkowe 
wskazane w art. 248 ust. 3 ustawy Pzp.) zawierających nową cenę. 

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać 
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych  
niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

10. Zamawiający niezwłocznie informuje równocześnie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
11. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
12. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 10, jeżeli  

ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.  
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania http://bip.cieplowody.pl 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie.  
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 pzp , w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia 
umowy.  

http://bip.cieplowody.pl/
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7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich 

informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

8. Dokumenty i informacje, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed zawarciem umowy:  
1) informację o osobach, które będą podpisywać Umowę w imieniu Wykonawcy;  
2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z 

dokumentów załączonych do oferty;  
3) w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą współpracę tych 

podmiotów. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;  
4) informację o osobach uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów w trakcie realizacji Umowy.  
5) kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy oraz kierowników 

robót są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej i przynależą do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa 
lub organizacji równoważnej;  

7) nr konta bankowego, na które będą dokonywane płatności;  

8) najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej zawarciem, przedstawi ważną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 3.000.000,00 zł. 

(trzy miliony złotych)  
9. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie 

upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

10. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
1) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej zawarciem, Wykonawca przedstawi potwierdzenie wniesienia 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia — zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% wartości brutto umowy. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
11. Zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach:  
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 dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).  
12. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy zabezpieczenia.  
13. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego    

14 9533 1027 2004 0000 0101 0003 z podaniem tytułu zamówienia: „…….” 

14. Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, dokonanie wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  
15. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji treści przedstawionego projektu gwarancji lub poręczenia, wraz z 

prawem zgłaszania wiążących uwag.  
16. W przypadku zamiaru wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w pkt. 

11 ppkt. 2-5, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia treści gwarancji lub poręczenia z 

Zamawiającym.  
17. Pozostałe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

 
Środki ochrony prawnej określają przepisy działu IX art. 505 - 590 ustawy Pzp. 
 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o 
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 ustawy Pzp., 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; 
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3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo  
że zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
1) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

2) Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

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. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o wyniku postępowania. 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9. Wykonawca zawiera w odwołaniu elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.  
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego w Warszawie sądu zamówień publicznych. 
12. 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, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 

Najwyższego. 
 

Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego stosuje się. 

 
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 

złotych). 
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 ustawy Pzp.. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. 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 

roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:  

1)  w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium do oferty: 
a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy 14 9533 1027 2004 

0000 0101 0003, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 
zamawiającego,  

b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy …………., 
dotyczącej zamówienia p.n……………… lub ID postępowania”.  

2) w przypadku gwarancji i poręczeń: 
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  
b) dokument powinien określać: 

− zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do 
wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, 



20 

                                                           

 

− charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie 
niezbędne do wzięcia udziału przez wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie 
określonego zamówienia publicznego (podać nazwę), 

− bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w 
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, 

− termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. 

− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 
ustawy Pzp.), 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).  

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione  
w sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub 
złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z 
okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 

wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą 

wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi 
oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 - 4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela 
z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. lub art. 128 ust. 1 ustawy 

Pzp., 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 ustawy Pzp., 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., 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, jeżeli było wymagane; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 

 
XXI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

 
1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

 

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty 
budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia (praca fizyczna),  
były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Ustalenie warunków 

zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, 

aby każda osoba do realizacji przedmiotu zamówienia była zatrudniona na powyższych warunkach. 

 
 

 

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 

dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu; aktualne oświadczenie, że osoby, o 

których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa 

pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej 

literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

 

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we Wzorze 

umowy (Załącznik nr 9 do SWZ). 

 

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. 

 
XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1. Równoważność materiałów: 

1) w niniejszej SWZ wraz z załącznikami mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których 

charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. 

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi 

Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za 

pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach, po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych od 

wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią 

proponowane przez Wykonawcę materiału i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały 

równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny 

spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem 

producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego 

przeznaczenia. 

3) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze 

zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian. 

4) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz 

załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta 

katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne wraz z charakterystyką 

pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
II. Podwykonawstwo ( art. 462-465) 

 

1. Zgodnie z art. 462 ustawy Pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców o ile są znane na tym etapie postępowania. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia innemu podwykonawcy, informacje o tym należy 
pominąć. 
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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 
realizacje zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje robót budowlanych. 

 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

5. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 
 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
b) kwota wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartości tego zakresu robót wynikająca z 

oferty Wykonawcy, 
c) termin wykonania robót objętych umową, 
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

 
6. Umowa z Podwykonawca powinna ponadto stanowić, iż: Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę 

należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, 

 
8. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku dostaw lub 
usług po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 15). 

 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć, zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 
10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 
 

a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 d). 

 
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 
 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
13. Zamawiający, terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt.11. 
 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego. 

 
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
16. Przepisy ust. 9 - 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych. 

 
18. Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami projektu umowy o roboty 

budowlane stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 
20. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

 
21. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 
 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

 
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może:  
 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć ( do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 

19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

 
26. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego 
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 
27. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Rozdziału upoważnia 

Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 
Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

 
28. W przypadkach, w których Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu lub 

wykonawcy kserokopie umowy o podwykonawstwo, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 
kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

III. Gwarancja  
1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek 
zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Warunki gwarancji zostały opisane w projekcie umowy, 
stanowiącej zał. nr 9 do SWZ. 

 
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
2. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 



24 

                                                           

 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich 

ryzyk budowy w zakresie szkód materialnych obejmującą odpowiedzialność za szkody w mieniu 
Zamawiającego (inwestora) z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż wartość 
Umowy. 

 
4. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i 

utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako 
przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód 
będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytułu 
szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu 
przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

 
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
 

1) Powody niedokonania podziału na części: 
 

Motyw 78 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z 
późn. zm.) wymienia przykładowe przyczyny uzasadniające brak podziału zamówienia na części: instytucja 
zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi 
trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
Podział niniejszego zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz 
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 
realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia w wyznaczonym terminie. 
Celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest zwiększenie udziału sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Brak podziału zamówienia na części nie 
skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu przez małych i średnich 
przedsiębiorców. Całość niniejszego zamówienia była dostosowana do potrzeb małych i średnich 
przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała 
możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. 
Brak konieczności dzielenia niniejszego zamówienia na części jest z ww. przyczyn uzasadniony. 

 
2) Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z zatrudnieniem osób o których mowa w art.96 

ust.2 pkt.2 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

przepisie art. 94 oraz 9 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako 
wymogu złożenia oferty. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje 
rozliczania w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej wart. 93 ustawy Pzp. 
13. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji 

 
XXIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO 

 
1. Zamawiający względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał jest 

administratorem danych. Dotyczy to w szczególności: 
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− wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

− pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

− członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 
informacji z KRK), 

− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

2. 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 r., str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ciepłowodyz siedzibą Urząd Gminy Ciepłowody, ul. 

Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody. 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ciepłowody jest Pani/Pan Mariusz Kwaśnik  e - mail: 

iod@valven.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;  
5) 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 a także o okres roszczeń wynikających z umowy (np. okres 
gwarancji, rękojmi za wady) a także okres archiwizacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r., Nr 14, poz. 67) 5 lat 
postępowanie o udzielenie zamówienia i 10 lat umowa o udzielenie zamówienia; 

6) 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;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) 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 osobowych4; 
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp5. oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO6;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl. ), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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.” 
3. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym 
celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

4. Jednocześnie zamawiający informuje, że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie wykonawcy. Wykonawca 
jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to 
w szczególności: 
− osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  
− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
− podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 
− pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 
− członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 
4 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. 
5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  
6 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. 

http://www.uodo.gov.pl/
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5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 
wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). 

6. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, 
co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się 
zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

8. Zamawiający informuje, że podwykonawca/podmiot udostępniający zasoby jest również administratorem danych 
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby 
fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 
1. PFU – Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 1  
2. Formularz ofertowy – zał. nr 2  
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3  
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 4  
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia – zał. nr 5 

6. Wykaz robót – zał. nr 6  
7. Wykaz osób – zał. nr 7  
8. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 8  
9. Projekt umowy – zał. nr 9  
10. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał. nr 10 
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