
 

 

Numer referencyjny: GK.ZP.271.2.2022 
 
Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy 
bez negocjacji) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przepompowniami  ścieków na terenie aglomeracji Przywidz” 

St
ro

n
a1

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

GMINA PRZYWIDZ  

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. 

 
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI  ŚCIEKÓW NA TERENIE 

AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI KANALIZACJI – postępowanie nr 2 
 
obejmująca: 

• część I  - odc. X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał  
• część II - odc. XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

GMINA PRZYWIDZ 

NIP: 5911292435 

MIEJSCOWOŚĆ: PRZYWIDZ 

ADRES: UL. GDAŃSKA 7, 83-047 PRZYWIDZ 

STRONA INTERNETOWA: www.przywidz.pl   

TEL. 58 682 51 46 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: E-MAIL: sekretariat@przywidz.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.przywidz.pl 

Miejsce publikacji ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych poz:  2022/BZP 00035750/01 z dnia 

2021-01-26 

Adres Platformy zakupowej zamawiającego:  https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz 

Godziny pracy: w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 

14:30.. 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) 

(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1)  administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Przywidz, Obsługę organu zapewnia 

Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: 

sekretariat@przywidz.pl . 

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod 

adresem e-mail iod@locuslege.pl . 

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

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8)  posiada Pani/Pan: 

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

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

http://www.przywidz.pl/
mailto:sekretariat@przywidz.pl
http://www.przywidz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
mailto:sekretariat@przywidz.pl
mailto:iod@locuslege.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej 

skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

11) Do obowiązków Wykonawcy 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 (vide: art. 13 ust. 4 RODO).  

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 wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

12) W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie we wzorze oferty. 

 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

3. Zamawiający przewiduje podział zamówienia na dwie części. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub 

obie części. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy p.z.p.   

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

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

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

podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały opisane w rozdziale IV pkt. 16 -22 

SWZ. 
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10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4  do SWZ.  

11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na terenie 

Aglomeracji Przywidz w zakresie: 

a) część I-sza - odc. X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał, 

b) część II-a - odc. XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia, ul. Zajęcza, ul. Gawronia. 

 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Aglomeracji Przywidz” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

CZĘŚĆ I-sza 

ODCINEK X. Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał. 

1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U Ø 200 - długości ok.  603,40 m, 

2) przyłączy kanalizacyjnych  z rur PVC-U Ø 160  - 9 szt., 

3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 75 – długości ok. 551,83  m, 

4) 2 kpl. przepompowni ścieków (PS1-J i PS2-J) wraz z dostawą, zasianiem, uruchomieniem  

i wyposażeniem wg projektu oraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie, 

5) przyłącze wodociągowe, 

6) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni. 

 

CZĘŚĆ II-ga 

ODCINEK XII.  Gromadzin ul. Niedźwiedzia, ul. Zajęcza, ul. Gawronia.  

1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U Ø 200 - długości ok. 1.355,24 m, 

2) przyłączy kanalizacyjnych  z rur PVC-U Ø 160  - szt. 44, 

3) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 75/50  – długość ok. 309,40 m, 

4) 1 kpl. przepompowni ścieków (PS6) wraz z dostawą, zasianiem, uruchomieniem i wyposażeniem wg 

projektu oraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie, 

5) przyłącze wodociągowe, 

6) robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni. 

 

UWAGA: W zakresie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni drogowycm, dla każdej części, 

należy przewidzieć o 30 % (w stosunku do projektu) więcej kruszywa oraz geowłókniny do odtworzenia 

dróg w obrębie prowadzonych prac. 

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą dokumentacji projektowej i 

STWiORB oraz dokumentów i decyzji administracyjnych, wymienionych w Załączniku nr 9 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z: 

a) wydanymi pozwoleniami na budowę, 

b) dokumentacja projektową, 

c) specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, 
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e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 

5. Dokumenty załączone do SWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. 

Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły 

podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu robót ani do zmiany sposobu ich wykonania. 

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji, będzie 

miała zastosowanie następująca hierarchia ważności dokumentów pod względem formalnoprawnym: 

a) projekt wykonawczy, jako nadrzędny w zakresie zaprojektowanych rozwiązań, w tym materiałów  

i urządzeń, z uwzględnieniem warunków równoważności dopuszczonych postanowieniami SWZ, 

b) STWiORB, 

c) Projekt budowlany. 

7. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z dostawami  

i montażem urządzeń, rozruchem, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej, przeprowadzeniem kamerowania sieci, wszelkich prób oraz wykonaniem wszystkich 

innych prac koniecznych prac, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego 

przeznaczeniem. 

8. Do obowiązków Wykonawcy w ramach kosztów pośrednich należy załatwienie wszystkich formalności i 

poniesienie opłaty związanej z wydaniem przez Państwowy Nadzór Budowlany decyzji o częściowym 

pozwoleniu na użytkowanie, a w przypadku zgłoszenia zakończenia robót opłaty za wydanie pism 

potwierdzających, że Państwowy Nadzór Budowlany nie wnosi sprzeciwu do wykonanych robót. 

9. Ewentualnie zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń ich typy i pochodzenie podano jako 

przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny 

i estetyczny. Mają one jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

Zamawiającego i nie są dla Wykonawców wiążące. W realizacji można stosować materiały i urządzenia 

innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają, a 

zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej. Parametry jakie musi spełnić urządzenie równoważne zostały 

opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

10. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz 

dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są 

użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż 

określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej 

Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw, przenoszących te normy. W 

przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w 

stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie 

(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 

11.  Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją 

projektową i STWiORB, żadnych urządzeń prototypowych. 

12. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac 

pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

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

a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót, 
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b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii 

organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, 

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

e) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

f)  innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. 

Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w programach: 

dwg, dxt, doc, pdf, xls.  

2) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 11.3 Gospodarka 

Wodno-Ściekowa. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo wraz z poniesieniem kosztów z 

tym związanych, a obejmujących w szczególności: 

a) zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie (dla każdej części oddzielnie) tablicy informacyjnej 

wolnostojącej w ilości 1 szt. wraz z utrzymaniem jej w należytym stanie przez okres realizacji 

Projektu oraz tablicy pamiątkowej wolnostojącejwraz z utrzymaniem ich w należytym stanie 

przez okres gwarancji i rękojmi, 

b) umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z realizacją 

Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne; odniesienie 

do Funduszu Spójności. 

3) Obsługę geodezyjną, geologiczną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z 

tym związanych, 

4) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z 

tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy. 

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) Zawiadomienie właścicieli lub zarządców mediów, dróg, właścicieli nieruchomości o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót oraz o planowanym terminie ich zakończenia w celu dokonania odbioru, 

7) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym 

w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów, 

8) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, 

ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie, 

9) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem, 

10) Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów wraz ze 

szkoleniami stanowiskowymi, 

11) Przeprowadzenie rozruchów technologicznych (obejmujących m.in.: koszty prowadzenia i 

sporządzenia dokumentacji, koszty mediów, zużycia materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, 

analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje 

w tym zakresie jeżeli jest to wymagane prawem, 

12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych, 

13) Pompowanie wody z wykopów oraz poniesienie kosztów z tym związanych, 

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

jest wymagana, 
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15) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych, 

16) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z 

tym związanych z uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia inspekcji kamerą telewizji 

przemysłowej, 

17) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do 

miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi 

dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do 

zakończenia odbioru końcowego. 

18) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz 

umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów 

związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych;  koszty opłaty za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający. 

19) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

20) Przygotowanie wniosku o wydanie częściowego pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

13. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania 

robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 

przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie 

wizytacji terenowej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków 

związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania 

zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. 

14. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie do 

zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt umów ubezpieczenia i utrzymać ich ważność przez cały 

okres obowiązywania umowy, na warunkach określonych w § 23 Wzoru Umowy.  

15. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we 

Wzorze umowy. 

16. Zamawiający, w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) osoby fizyczne wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót ziemnych, układaniem sieci 

sanitarnych, spawaniem, montażem urządzeń i wyposażenia, wykonywaniem robót elektrycznych,  

b) kierowaniem pojazdami, obsługą sprzętu i maszyn budowlanych,  

c) wykonujących czynności biurowo-administracyjne, sprzątania i dozoru terenu.  

17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o 

pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

18. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje w 

budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia. 

19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 powyżej czynności. Zamawiający 
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uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

20. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 powyżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana (za 

wyjątkiem imion i nazwisk),  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 

poz. 1781). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; dodatkowo Wykonawca winien określić rodzaj czynności 

wykonywanych przez wskazaną osobę; 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

21. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

16 powyżej czynności.  

22. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

23. Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

24. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  ścieków 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni  

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego  

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

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

odprowadzania ścieków 

25. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych dla każdej z części określonych w pkt. 1. . 

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na jakie zamówienia na jakie wykonawca może składać oferty.  

26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

27. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8,   polegających 

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych kanalizacji sanitarnej do 40 % wartości zamówienia 

podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą zamówienia 

podstawowego.  

V. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.  

VI.  PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 

(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców
1
. 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji robót wynosi: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 462 ust. 2 p.z.p. zamawiający jest uprawniony do wymagania wskazania w ofercie podwykonawców, o ile na 

tym etapie wykonawca dysponuje taką wiedzą.  
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej z przepompownią ścieków, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: 

trzysta tysięcy złotych brutto).    

W przypadku wykazania kilku robot za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z 

poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku. 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robot w ramach wymaganego warunku wiedzy i 

doświadczenia. 

Warunek ten ma być spełniony: 

 samodzielnie przez wykonawcę, lub 

 przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i 

który zrealizuje te roboty budowlane Iub 

 w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców 

występujących wspólnie. 

Uwagi: 

a) Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) 

realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 

zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był 

członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający 

zastrzega możliwość zwrócenia się  do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie 

wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z 

której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.  

b) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane 

przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez zamawiającego. 

c) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych 

walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs 

przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w 

dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 

pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w 

którym zostanie on opublikowany. 

4.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 

następujące osoby: 

(1) Kierownik Budowy, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: 

-  co najmniej 5 lat doświadczenia, licząc od dnia uzyskania uprawnień, w tym 2 lata na 

stanowisku kierownika budowy/kierownika robót/inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym 

przynajmniej przy realizacji dwóch inwestycji obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią ścieków, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300.000 

PLN brutto;  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
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kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

(2)  Kierownik Robót elektroenergetycznych, posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: 

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień,  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów,  

(3) Kierownik Robót Drogowych posiadający następujące doświadczenie i uprawnienia: 

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, licząc od dnia uzyskania uprawnień, 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

UWAGI: 

a) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające 

swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

b) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa 

z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

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

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

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

b) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj. 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; 

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. 

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

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
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1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SWZ
2
. 

Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych
3
, jeżeli wymagał 

ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi 

stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ; 

3)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ; 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator ani sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4
. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
5
. 

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

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

                                                           
2
 Oświadczenie składane zgodnie z art. 273 ust. 1 p.z.p., który brzmi „W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.”. 
3
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 p.z.p. przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące 

potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 
4
 Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3) lit b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy.  
5
 Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy..  
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realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

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

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
6
. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnian ia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu
7
. 

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

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
8
. 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ
9
. 

                                                           
6
 Zgodnie z art. 118 ust. 3 p.z.p.  

7
 Zgodnie z art. 122 p.z.p.  

8
 Zgodnie z art. 123 p.z.p.  

9
 Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.  
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XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

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

mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy 

zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz   

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

drogą elektroniczną na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz   

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do Zmawiającego” po których pojawi się komunikat ,że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

www.platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych 

przez Zamawiającego bezpośrednio na:  https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz , gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 

www.platformazakupowa.pl , w szczególności za sytuację, gdy Wykonawca zapozna się z treścią oferty 

przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 

Ustawy Pzp. 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na platformazakupowa.pl  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
http://www.platformazakupowa.pl/
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8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

10. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,  na  adres email fundusze@przywidz.pl . 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń  lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13. Instrukcje opisujące sposób korzystania z platformyzakupowej.pl znajdują się na stronie 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ  - Załącznik nr 3 do SWZ 

(jeżeli dotyczy); 

3) dowód wniesienia wadium (jeśli nie jest wnoszone w formie pieniężnej); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co 

do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

6. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

mailto:fundusze@przywidz.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 

10. W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl wykonawca powinien 

przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z pobranym plikiem XML na swoim komputerze. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem 

Formularza składania oferty lub wniosku. 

13. Pełna instrukcja opisująca sposób złożenia oferty, z którąś należy zapoznać się przez przystąpieniem do jej 

składania, znajduje się na stronie: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

14. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 

1)  Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę  

wspólnie ubiegającego się o zmówienie.  

2)  W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 

ustawy pzp]. 

3)  Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu alba Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie 

Pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, 

którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie 

ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający 

ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione 

we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniana przez upełnomocnionego. 

4)  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą  wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5)  Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. 

nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców. 

15. Informacje zastrzeżone w ofercie - tajemnica przedsiębiorstwa: 

1)  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. [art. 18 ust 1 ustawy pzp]. 

2)  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 i 1649), jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzyżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp. [art. 18 ust 3 ustawy pzp] 

3)  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. UEL119 z 

04.05.2016, str.1, z pózn. zm.10)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich 

wniesienie. [art. 18 ust 6 ustawy pzp]. 

4)  Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 

wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania 

ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 

i 1649). Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 

wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych 

informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno następnie przed 

upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

16. Wymogi formalne dotyczące przygotowania oferty: 

1)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę [art. 218 ust. 1 ustawy pzp]. 

2)  Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 

[art. 218 ust. 2 ustawy pzp]. 

3)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim [art. 20 ust. 2 ustawy pzp]. 

4)  Dokumenty sporządzone  w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 

wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

6)  Oferta oraz oświadczenie muszą być czytelne. 

7)  Przy sporządzaniu ofert należy zachować zasadę pisemności przy czym przez "pisemność" należy 

rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 

można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. [art. 

7 ust 16 ustawy pzp} 

8)  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą( e) 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. 

9)  Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, elektroniczne kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

10)  Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione dokumenty, załączniki i oświadczenia wymagane 

zapisami niniejszej SWZ. 

11)  Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

12)  Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z przedmiotowej SWZ, musi być podana w 

PLN cyfrowo i słownie, z  wyodrębnieniem podatku VAT. 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia za przedmiot objęty zamówieniem, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót tymczasowych i prac 

towarzyszących, w tym m.in. robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,  zapewnienia dostawy mediów i poniesienia kosztów 
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związanych z ich użyciem na czas budowy,  prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom wnikliwą analizę dokumentacji projektowej. 

10. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę 

podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z. 2021 poz. 

685.).  

11. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

12. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

14. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

15. 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 kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

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

zastosowanie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

a) część I-sza zamówienia  -  10.000,00,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

a) część II-ga zamówienia  -  10.000,00,- (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002, z dopiskiem „Wadium – 

postępowanie nr GK.ZP.271.2.2022 – część …..”. 

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

Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia 

w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

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

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

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

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

postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Przywidz.  

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

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

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

12.03.2022r. 

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

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 11.02.2022 do godziny 10.00 

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

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl , wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl . Zalecamy stosowanie 

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

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

którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 

opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz/proceedings
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7.   Otwarcie ofert 

a) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.02.2022 r. Przewidywany termin otwarcia ofert 

o godz. 10:15 dnia 11.02.2022 r.  

b) 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. 

c) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

d) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

e) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl , w sekcji 

,,Komunikaty” . 

8. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 

jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia 

za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

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

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

 Kryterium: cena     – znaczenie 60%  

 Kryterium: gwarancja jakości     – znaczenie 20%  

 Kryterium: termin płatności     – znaczenie 20 % 

2. Kryterium: cena – znaczenie 60% 

 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego 

wzoru: 

                                               C min 

                                 X  =                       
x 
 60 pkt. 

                                               C O 

gdzie: 

 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min – najniższa cena ze złożonych ofert 

Co – cena ocenianej oferty 

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. w ramach niniejszego kryterium. 

 

3. Kryterium: Gwarancja jakości  – znaczenie 20% 

 

Pod pojęciem „gwarancji” Zamawiający rozumie gwarancję jakości za wady/usterki fizyczne, zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną lub estetyczną, na wykonane roboty. 

http://platformazakupowa.pl/
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W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy - 0 pkt. 

Wydłużenie terminu gwarancji do 48 miesięcy - 10 pkt. 

Wydłużenie terminu gwarancji do 60 miesięcy - 20 pkt. 

 

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „gwarancja” Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „gwarancja” 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w ramach niniejszego kryterium. 

 

4. Kryterium: termin płatności – znaczenie 20 % 

Ustalenie minimalnego terminu płatności faktur na 14 dni  -   0 pkt.  

Ustalenie terminu płatności faktur: 21 dni od daty wpływu  - 10 pkt. 

Ustalenie terminu płatności faktur: 30 dni od daty wpływu  - 20 pkt.  

 

5. Ocena końcowa oferty: 

 

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „gwarancja” oraz kryterium „termin 

płatności”. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym 

złożono tylko jedną ofertę. 

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

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązany będzie do: 

1) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy, który będzie podstawą odbioru robót i rozliczeń finansowych, 

2) złożenia kopii uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób 

wchodzących w skład Kluczowego personelu, a także kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej 

Izby samorządu zawodowego, 

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt umów ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami § 23 

Wzoru Umowy i przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od zawarcia umowy, 

5) dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Kosztorysu Ofertowego 

szczegółowego na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z tabelą cenową stanowiącą 

załącznik do formularza oferty.  

Kosztorys ofertowy stanowić będzie materiał pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć 

będzie, między innymi do :  
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a) do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

b) do określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 

c)  jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i  robót zaniechanych, 

d) do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów, 

e) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji w 

porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i 

rozliczenia inwestycji. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej 

w ofercie . 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 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 

09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer zostanie podany 

Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu 

Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub 

gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych 

okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą 

zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej 

kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lipnica Wielka; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 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 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum). 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

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

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

uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do 

SWZ. 

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

 

XXIII.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ , ZMIANY TREŚCI SWZ   

 

1. Sposób i zasadni komunikowania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami, opisane zostały w rozdziale 

XIII SWZ. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swoje 

zapytania do zamawiającego na adres e-mail: fundusze@przywidz.pl lub na skrzynkę platformy zakupowej 

UG Przywidz https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz  

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśniań niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do 

zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. [art. 284 ust 2 ustawy pzp]. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśniań w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy pzp, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. [art. 284 ust 3 ustawy pzp]. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłyną w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 

ustawy pzp, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśniań SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. [art. 284 ust 4 ustawy pzp]. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w art. 284 ust. 4 ustawy pzp, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. [art. 284 ust 5 ustawy pzp]. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w  art. 280 ust. 2 i 3 ustawy 

pzp, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił SWZ. {art. 284 ust 6 ustawy pzp]. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. [art. 

285 ustawy pzp]. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SWZ. [art. 286 ust. 1 ustawy pzp].  

10. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. [art. 286 ust. 3 ustawy pzp]. 

11. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. [art. 

286 ust. 5 ustawy pzp]. 

12. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa 

w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy pzp. [art. 286 ust. 6 ustawy pzp]. 

13.  Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. [art. 286 ust. 7 ustawy pzp].  

14. Jeżeli zmiana dotyczy części  SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje winny 

sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu. [art. 286 ust. 9 ustawy pzp].  

15. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zmawiający 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, 0 którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy 

pzp [art. 286 ust. 9 ustawy pzp]. 

mailto:fundusze@przywidz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_przywidz
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XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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 p.z.p.  

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 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

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

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. 

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

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

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

9. 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 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
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Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3  

 

Formularz Ofertowy   

Tabela cenowa elementów robót 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 
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 Załączniki nie ujęte we wzorze SWZ. 
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Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 

 

Załącznik nr 8 

Wykaz robót budowlanych  

Wykaz osób 

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów  

Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB), 

opinia geotechniczna, decyzje i uzgodnienia. 

 


