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Zatwierdzam 

…………………………………. 

 

Panki, 2021-06-28 
 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 
3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.). 

 

 



                                                                                         
 
 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 
Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców. 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy 
swój potencjał 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 
lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających 
status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, 
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna                                 
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 
SWZ,  
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art.109 
ust. 1 pkt 1) i 4) 

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 
 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie                         
z pełnomocnikiem. 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca 
może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 
118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) 
ustawy Pzp.  

f) Podwykonawstwo 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań. 



                                                                                         
 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym: – Informacje 
dotyczące wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, 
o ile są już znane. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 

a) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Kamil Kiepura, tel. 577 603 803, Henryk Mach, tel. 608 560 772. 

b) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem miniPortalu, który dostępny pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zmpp@interia.eu. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą udostępnione 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem: 
https://www.zmpp.4bip.pl    

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

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

e) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz 
dokumentów  składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne                                     
i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w instrukcji użytkownika. 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z w/w instrukcją i postępować wg 
zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w 
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal 
wskazane w instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu 
miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.  Aplikacja działa na platformie 
Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń 
mobilnych Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 
miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania 
danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

 Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2 

 Format danych oraz kodowanie miniPortal – wszelkie operacje opierają się 
o czas serwera i dane zapisywane z dokładnością co do setnej części 
sekundy 



                                                                                         
 

 Integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem 
standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku wykonawcy 
wysyłającego wniosek do zamawiającego, ESP Zamawiającego 
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli 
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z 
wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest 
zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: 

 Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0 

 Mozilla Firefox od wersji 15 

 Google Chrome od wersji 20 

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

g) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

h) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w formie 
Załącznika nr 8 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na 
liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla 
wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania” 

ZALECENIA 

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne                              
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych”. 

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

1. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: .zip, .7Z 

2. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

3. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, 
który wynosi max 5MB. 



                                                                                         
 
4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie 
ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem 
XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie                                       
z dokumentem podpisywanym. 

6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
weryfikacji plików.  

7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania 
plików oferty. 

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w 
dokumentacji. 

9. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                   
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 
czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 
godziny przed terminem składania ofert. 

10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 
zamiast SHA1.   

11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu. 

13. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 
postępowaniu. 

4. Wizja lokalna 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u zamawiającego. 
5. Podział zamówienia na części 
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. 
Powody niedokonania podziału: 
Zakres i charakter zamówienia wykluczają jego podział na części z przyczyn 
technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Postępowanie 
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia z reguły jest przedmiotem 
zainteresowania oraz jest możliwe do zrealizowania przez przedsiębiorców 



                                                                                         
 
stanowiących małe lub średnie przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zamówienie ma 
charakter wykonawstwa jednobranżowego. Opracowanie dokumentacji oraz 
uzgodnień  związanych z przedmiotem zamówienia ma charakter specjalistyczny oraz 
jest ściśle powiązane z zaplanowanymi robotami budowlanymi. Ponadto ewentualny 
podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz 
ryzyko nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności 
wykonania dodatkowego świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych 
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Nierozdzielenie zadania 
przyczyni się do lepszej organizacji prac, sprawniejszej koordynacji nadzoru,                       
a dodatkowo pozwoli otrzymać jedną gwarancję wykonania na całość robót. Należy 
również wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w 
ustawie Prawo Zamówień Publicznych (PZP), wobec czego zgodnie z art. 14 ust 1 
ustawy PZP – Zamawiający stosuje w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego: 
“świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany 
przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż świadczenie 
nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu, a to oznacza, 
iż należy je traktować jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na 
części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
6. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 
art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia 
niż określony w niniejszej SWZ. 
7. Katalogi elektroniczne  
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 
ustawy Pzp. 
9. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa 
w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.  
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 
i 8 ustawy Pzp, to jest zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych. 
11. Rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający przewiduje nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Unieważnienie postępowania  
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 
postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 



                                                                                         
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania 
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), 
dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą 
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki-Przystajń 

c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z 
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej. 

d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą 
przechowywane 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. 

e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się                                 
w załączniku nr 3 do SWZ. 

f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu 
innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował 
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej 
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 
składanych na żądanie zamawiającego. 



                                                                                         
 
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa 
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta 
w Załączniku nr 2 do SWZ. 

i) Zamawiający informuje, że: 
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 
IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 
1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności 
lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 
(związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem 
wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,                           
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 
prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych 
osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej                  z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających 
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o 
którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania 
oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 



                                                                                         
 
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 

 
II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 
1) Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowa oczyszczalni ścieków Związku 

Międzygminnego Panki-Przystajń w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map do celów projektowych, 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie Oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Panki, ul. Łąkowa 8 na podstawie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, poprzez: 

 Przebudowę pompowni głównej  
 Przebudowę punktu zlewnego  
 Przebudowę instalacji mechanicznego oczyszczania 
 Doprowadzenie rurociągu wody technologicznej do instalacji sitopiaskownika                 
i sita 
 Doprowadzenie nowych kanałów międzyobiektowych  
 Położenie zasilających linii elektrycznych oraz sterowniczych i akpia w zakresie 
wymaganym do prawidłowego funkcjonowania obiektów realizowanych w ramach 
inwestycji  
 Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego  
 Dostawę i montaż aparatury kontrolno – pomiarowej wraz z układem sterowania                      
i automatyki 
 Rozruch części mechanicznej oczyszczalni ścieków wzbogaconej lub 
uposażonej w nowe urządzenia 
 Przygotowaniu dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do 
eksploatacji  

2) Dokumentację projektową oraz inną niezbędną do realizacji przedmiotu 
zamówienia należy wykonać w ilości min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 
1 na nośniku elektronicznym. 

3) Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego Panki-Przystajń” 
współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

4) Wspólny Słownik Zamówień:  
450000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni  
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej  
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków  



                                                                                         
 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków  
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71354000-4 Usługi sporządzania map 

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego                       
w zakresie realizacji i odbioru określają: 
 Program Funkcjonalno-użytkowy – Załącznik nr 1 do SWZ,  
 Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ. 

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

W każdym przypadku użycia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy Pza, Wykonawca 
powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.                            
W przypadku użycia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w dokumentacji 
zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że zostały one użyte przykładowo i określają 
minimalne wymagania jakościowe i wymagany standard. Wykonawca może 
zastosować  rozwiązania równoważne, lecz o parametrach technicznych                                  
i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie nie wpłynie negatywnie 
na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w PFU. 

6) Gwarancja i rękojmia 
 Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 

miesięcy.  
 Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy. 
W związku z przyjęciem jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium -  okres 
udzielenia gwarancji i rękojmi, Wykonawca może zaproponować dłuższy termin 
udzielanej gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu określonego przez 
Zamawiającego, przy czym maksymalnym okresem gwarancji i rękojmi jest 60 
miesięcy. 

2. Rozwiązania równoważne  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 
równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 



                                                                                         
 
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie stosunku pracy 
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osoby biorące bezpośredni udział w zamówieniu, to jest:  pracowników fizycznych 
bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do 
wykonania zamówienia (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, wszelkie 
prace instalacyjne, roboty budowlane porządkowe oraz związane                              
z zabezpieczeniem BHP itp.).  

2) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 
samodzielne funkcje w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane 
na podstawie innych przepisów, w tym projektantów, kierownika budowy, 
kierowników robót, geodety. 

3) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności                            w zakresie realizacji zamówienia, na każde żądanie 
zamawiającego Wykonawca przedstawi:  

 oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika                              
na podstawie umowy o pracę, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

 lub inne dokumenty – zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię                               
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) Wykonawca przedkładając na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy                                 
o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te 
czynności, które wymuszają zawarcie umowy o pracę (jeżeli wynika ten obowiązek                     
z k. p.) ma obowiązek uwzględnić w takiej umowie/projekcie umowy wymagania 
zawarte w niniejszej SWZ. 

5) Przepisy dotyczące wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia określone w ust.  3 stosuje się odpowiednio do dalszych 
podwykonawców. 

6) Sankcje za naruszenie postanowień rozdziału II ust. 3 SWZ zostały określone                            
w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 
2 ustawy Pzp 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób,                              
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.2 ustawy Pzp. 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych.  



                                                                                         
 
6. Termin wykonania zamówienia  
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 15 
listopada 2022 r. 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

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

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, jeżeli: posiada odpowiednie ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 300 000,00 zł; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej 
i zawodowej, jeżeli: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie lub budowie 
oczyszczalni ścieków o wartości min. 300 000,00 zł 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót 
budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy 
wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio 
uczestniczył. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia 
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

8. Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp to jest wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego, 

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



                                                                                         
 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.                       
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 



                                                                                         
 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 
ustawy Pzp. 

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

9.1  DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

a) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub                         
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym  
lub podpisem osobistym. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SWZ.   

b) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 
II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 
dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

c) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 
osobistym. 

d) Oświadczenie składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się                                   
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału                                     
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy 
(jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do 
podwykonawcy). 

e) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 
5, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że 
spełnił łącznie następujące przesłanki: 



                                                                                         
 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi 
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi 
organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 
odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności                                        
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów. 

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

f) Do oferty wykonawca załącza również:  

 Pełnomocnictwo   

 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa 
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument 
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców 
należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 



                                                                                         
 
Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku gdy zostało ono sporządzone jako dokument w postaci papierowej                                
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania                                
z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie rozumieć należy 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których 
tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są 
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

Wymagana forma: 

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie.  

W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia lub notariusz. 



                                                                                         
 
 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ 

Wymagana forma: 

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio 
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 
notariusz. 

 Wadium 

Wymagana forma: 

 Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 
przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez 
gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez jego wystawcę.  

 Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci 
czas badania ofert. 

 Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim 
przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego 
opisem lub normami. 

Wymagana forma: 

Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 



                                                                                         
 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne 
dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 
że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wymagana forma: 

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

9.2  DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE  

Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

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: 

a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Przykładowy wzór 
dokumentu stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

b) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony                                  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                        
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia, 

c) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 



                                                                                         
 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi 
Załącznik nr 5 do SWZ; 

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał                          
w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Wymagania dotyczące wadium 
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem 

terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 (słownie: piętnaście 
tysięcy i 00/100 złotych). 

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.08.2021 r. 

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 
ust. 7 ustawy Pzp. 

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  

Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Przystajń 

Nr konta 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101 

5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego 
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu 
na rachunek bankowy zamawiającego). 

6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty                           
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać 
następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym                      
w gwarancji lub poręczeniu musi być Związek Międzygminny Panki Przystajń ds. 
Ochrony Wód, 

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

- kwotę gwarancji/poręczenia, 

- termin ważności gwarancji/poręczenia, 

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub 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, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 



                                                                                         
 

8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–
5 ustawy Pzp. 

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 

11. Sposób przygotowania ofert  
1) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) 

składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym 
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 
środków dowodowych na miniPortalu, kwalifikowany podpis elektroniczny lub 
podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez 
oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3) Oferta powinna być: 

 sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

 złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
„Formularza 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 jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na której będzie 
prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

 podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „instrukcji 
użytkownika na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

5) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                         
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku”. 

6) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 
oraz plików podpisu w formacie XAdES. 



                                                                                         
 

7) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 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 szyfruje wraz z plikami stanowiącymi część 
jawną.  

8) Wykonawca, za pośrednictwem „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 
może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 
użytkownika dostępnej na stronie internetowej miniPortalu. 

9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 
ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny  
1) Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 

2 do SWZ. 
2) Forma rozliczenia z Wykonawcą to wynagrodzenie ryczałtowe. Podana cena 

ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

3) Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto. 
Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego 
miejsca po przecinku).  
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie 
pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty 
ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 
grosz.  
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim                                   
i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w 
polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla 
powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można 
kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz. 
Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone jako wielkości 
matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, 
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

4) Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 
do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: 
 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
 wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
 stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 



                                                                                         
 
5) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

III. Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2021 r.  do godz. 12:00 

2) Sposób składania ofert: 

 za pośrednictwem miniPortalu 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. o godz. 13:00 poprzez odszyfrowanie 
złożonych w terminie ofert. 

4) 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. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5) W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, 
zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających                                   
z wykonawcami, otwarcie ofert nie będzie publiczne.  

6) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

 cenach zawartych w ofertach. 

2. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17.08.2021 r. 

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

3. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie 
oceniał spełnienie kryteriów: 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1.  Cena  60 



                                                                                         
 

2. Długość gwarancji i rękojmi  40 

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-
punktowej.   

1) Cena ofertowa - oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. 
Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym – znaczenie 60 %. 

  𝐾1 =
 

OB 
×60 (max liczba punktów w ocenianym kryterium) 

 Gdzie: 

 K1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 
odrzuceniu  

 COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

2) Okres udzielenia gwarancji i rękojmi – oznacza okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wielkość ta 
występuje na formularzu ofertowym i jest podana w miesiącach – znaczenie 40 
%: 

  𝐾2 = OB 

 
×40 (max liczba punktów w ocenianym kryterium) 

 Gdzie: 

 K2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja  

 GOB – okres gwarancji i rękojmi oferty badanej  

 GN – okres gwarancji i rękojmi oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający wyznaczył minimalny i maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który 
wynosi 36 i 60 m-cy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi 
dłuższy niż 60 m-cy lub krótszy niż 36 m-cy zostanie odrzucona na podst. Art. 89 ust. 
1, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ . W przypadku nie wskazania w 
ofercie okresu gwarancji i rękojmi, podczas oceny ofert będzie brany pod uwagę okres 
24 m-ce.  

3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                                    
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Suma punktów będzie obliczona wg. poniższego wzoru: 

 Pi = K1+K2 

 Gdzie:  

Pi – suma punktów przyznanych ofercie. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt. 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 



                                                                                         
 
4.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 7 do SWZ.  

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 
postanowień umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie 
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp 
tj.: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia                                
z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 
ustawy Pzp. 

6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia                         
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 
gwarancji/rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem 
na rachunek bankowy zamawiającego  

Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział Przystajń 

Nr konta 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101 



                                                                                         
 

tytuł przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 
ZMPP.271.2.2021” 

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone 
w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej 
w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie elektronicznej, to jest w formie, w jakiej został 
ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.   

10) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 
zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 
(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji 
lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,  

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub 
poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania 
zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia 
umowy,  

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat 
łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia 
w sposób niezgodny z umową, 

6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2) Wykonawca przed zawarciem umowy: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 
zamawiającego, 

- przedstawi inwestorowi harmonogram rzeczowo-finansowy z określonymi 
terminami wykonania poszczególnych elementów zamówienia,  

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 
z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy 



                                                                                         
 
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji 
zamówienia.   

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 
potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego 
wadium wraz z odsetkami. 

IV. Załączniki do SWZ 

1. Program Funkcjonalno-użytkowy 

2. Wzór Formularza ofertowego 

3. Klauzula informacyjna RODO 

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu 
warunków w postępowaniu 

5. Wzór wykazu robót budowlanych 

6. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

7. Projektowane postanowienia umowy 

8. Link do postępowania oraz identyfikator postępowania 

9. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

 


