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 Przyrów, grudzień 2021 r. 

I.Nazwa oraz adres zamawiającego 

Nabywca: Gmina Przyrów, NIP: 9492192782 

Odbiorca: Urząd Gminy w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów 

Tel. (034) 3554120 Fax (034) 3554121 

www.bip.przyrow.akcessnet.net, e-mail: przyrow@przyrow.pl 

Adres skrzynki e-PUAP: /9w99dche0v/skrytka 

zwana dalej „Zamawiającym”. 
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II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa 

Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego 

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

5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o 

przepustowości 500m3/d, max do 620m3/d., w miejscowości Przyrów wraz z obiektami 

towarzyszącymi tj: pompownia ścieków surowych, budynek socjalno-techniczny, 

zadaszone reaktory biologiczne z zintegrowanymi pionowymi osadnikami wtórnymi, 

stanowisko zlewne ścieków dowożonych z mechanicznym podczyszczaniem, płyta 

najezdna, napowietrzany zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik 

osadu, wiata na agregat prądotwórczy, stanowisko pomiarów ścieków oczyszczonych 

,fundament pod silos, chlorownia, wiata na osad odwodniony ,pompownia ścieków 

oczyszczonych, , drogi, ogrodzenie przepompowni, chodniki place manewrowe 

,modernizacja stacji transformatorowej dla zwiększenia poboru energii, Instalacja 

fotowoltaiczna o mocy 96kW. 

2. Podstawowe elementy oczyszczalni ścieków: 

1. Punkt zlewny ścieków dowożonych 
• Szybkozłącze do odbioru ścieków 
• Separator zanieczyszczeń – automatyczna krata schodkowa  
• Pomiar przepływu ścieków dowożonych 
• Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych 

2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 
• Układ napowietrzania / mieszania 
• Porcjowe dozowanie ścieków 

3. Zbiornik uśredniający osadów dowożonych 
• Układ napowietrzania / mieszania 
• Porcjowe dozowanie osadów 

4. Pompownia główna ścieków surowych (obiektowa) 
• Krata koszowa rzadka (ochrona wirników pomp) 
• Stacja pomp zatapialnych 
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5. Mechaniczne podczyszczanie ścieków 
• Automatyczne sito skratkowe z praską i płukaniem skratek  
• Automatyczny piaskownik poziomy z pompą pulpy piasku 
• Płuczka piasku 

6. Biologiczne oczyszczanie ścieków – 2 ciągi technologiczne  
• Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu 
• Komora denitryfikacji/nitryfikacji 
• Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków  

7. Pomieszczenie dmuchaw – 2 ciągi technologiczne 
• Stacja dmuchaw 
• Układ dystrybucji powietrza 

8. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 
• Przepływomierz elektromagnetyczny 

9. Pompownia ścieków oczyszczonych 
• Stacja pomp zatapialnych 

10. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego 
• Układ napowietrzania 
• Układ zagęszczania osadu nadmiernego 

11. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 
• Pompa osadu zagęszczonego 
• Prasa śrubowo-talerzowa 
• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 
• Stacja dozowania PIX 
• Przenośnik śrubowy osadu 

12. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 
• Pompa osadu zagęszczonego 
• Prasa taśmowa z wyposażeniem  
• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

• Przenośnik śrubowy osadu 
13. Stacja wapnowania osadu odwodnionego 

•  Zbiornik magazynowy na wapno, przenośnik śrubowy wapna  
 

Inwestycja, jest tożsama z opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie 

 
 
3. Realizacja zadania musi być zgodna z pozwoleniem na budowę decyzja nr 48/2019 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, oczyszczalni 

ścieków w gm. Przyrów z dnia 11.01.2019 r. 

 
4.  Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi 

,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, 

rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, 

ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do 

stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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UWAGA! 

Całość robót należy prowadzić w sposób zapewniający nieprzerwalną pracę 

obecnej oczyszczalni. 

5. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo  w: 

a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej: 

• projekt budowlany 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ. 

 

6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, 

europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi 

referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, 

europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi 

referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany 

udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w 

równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. Odniesienie do załącznika nr 12 do SWZ. 

Jeżeli wykonawca zadeklaruje, że dostarczy jeden z produktów podanych, jako 

przykładowy nie musi składać dokumentów potwierdzających wymagane parametry. 

Jeżeli zaoferuje „równoważniki” musi podać ich konkretne nazwy i producentów oraz 

załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że te „równoważniki” posiadają 

wymagane parametry. Zamawiający dokona oceny „równoważników”. Jeżeli nie będą 

one posiadały wymaganych parametrów nie będą zaakceptowane przez zamawiającego, 

a więc nie będzie można ich zastosować. Dodatkowo należy wykazać, że oferowane 

„równoważniki” nie są prototypami przez wskazanie minimum 2 obiektów komunalnych 

oczyszczalni ścieków, na których te urządzenia funkcjonują.  

 

7. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres 
realizacji robót Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkich 
pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin 
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wykonania oraz złożoność robót. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest 
uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych 
zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy  
o  pracownikach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy do realizacji przedmiotu 
zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia 
uregulowano w projekcie umowy. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:  

45000000-7 – Roboty budowlane 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

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

45252127-4 – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

       09332000-5 - Instalacje słoneczne 

 
IV.Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji. 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: 15.09.2023 (wraz z 

dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia  o zakończeniu robót – 

jeśli jest wymagane ). 

2. Wymagane terminy - rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

3. Gwarancji jakości minimum 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane. 

4. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty 

zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego 

zakończenia robót i biegną równocześnie. 

V. Podmiotowe środki dowodowe. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ) a wskazany Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w 

SWZ dokumenty w zakresie: 

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu   

2) niepodlegania wykluczeniu 

2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z  odpowiednim wzorem 

stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę 

wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z 

tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej 

opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w 

zakresie: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w 

zakresie: 

1) posiadanie doświadczenia zawodowego. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 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;  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie 

wykonał: dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową 

czy modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych w wymaganym systemie 

technologicznym tj. pracującej w układzie przepływowym z reaktorami biologicznymi 

wyposażonymi w pionowe osadniki wtórne lokalizowane wewnątrz reaktora, każda o 

przepustowości minimum Qd,śr = 500 m3/d. Wymagana łączna wartość wykonanych 

robót budowlanych wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto 

 

2) Dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, 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 informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami; 

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

osobami: 
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• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
budowami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie 
zawodowe, jako kierownik budowy/robót na min. jednej inwestycji związanej z 
budową/ przebudową/ modernizacją/ rozbudową oczyszczalni ścieków. 
Kierownikiem budowy może być kierownik w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z 
zastrzeżeniem, że jeżeli kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia 
konstrukcyjno-budowlane to Wykonawca musi dysponować kierownikiem robót w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w 
przypadku, gdy kierownikiem budowy będzie kierownik w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych to Wykonawca musi dysponować 
kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

• W zależności od specjalności kierownika budowy, kierownikiem robót 
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Technolog oczyszczania ścieków/Kierownik rozruchu posiadający doświadczenie 
w wykonaniu co najmniej 2 rozruchów przepływowych oczyszczalni ścieków z 
pionowymi osadnikami wewnątrz reaktorów biologicznych 

 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w 

zakresie: 

1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest w posiadaniu ubezpieczenia na 

kwotę 1 000 000,00zł. z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia 

robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej 

(odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami). 

 

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 
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2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których 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. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

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

Rozdziale V 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 V SWZ. 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 

 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z 

ofertą.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp.  

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

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

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

258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
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c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48ustawy 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 decyzją 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio 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 sią 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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

niezależnie od siebie; 

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

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
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2. W zakresie przesłanek fakultatywnych z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

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

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

art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga 

następujących podmiotowych środków dowodowych; 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. 

pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 

opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w ust. 2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących 

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

2) Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 
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6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 5 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 

do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się 

je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Zapis ust. 5 pkt 2 SWZ stosuje się. 

 

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

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

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 

celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w 

sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować 

zamierzają poszczególni Wykonawcy. 

3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia o którym mowa w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ) i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla 

każdego konsorcjanta oddzielnie. 

2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wymaga aby: 

1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie 

wykonanych robót, podlegają sumowaniu.  

2) Pozostałe warunki podlegają sumowaniu.  

 

VIII. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 
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1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SWZ lub na 

oddzielnym oświadczeniu) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie 

realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane; 

2) wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców 

i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w 

umowie; 

3) przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy 

art. 447, 462- 465 ustawy Pzp; 

4) zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje 

Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 6) i na wezwanie 

Zamawiającego dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu wobec tego 

podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SWZ 

jak dla Wykonawcy); 

5) dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 4) 

stosuje się odpowiednio; 

6) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

7) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 

8) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił 

swoich  zasobów; 

9) za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne 

do prawidłowej realizacji zamówienia; 

2. Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do 

wprowadzania zmian do istotnych postanowień umowy o podwykonawstwo . Zmiany 

wprowadzane nie mogą być bardziej rygorystyczne od tych  wynikających z umowy na 

realizację przedmiot zamówienia, w szczególności odnoszące się do wysokości i rodzaju 

kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonana umowy, czy też świadczenia 

zastępczego. 

IX. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

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

przyrow@przyrow.pl 
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2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

3. Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/). 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji  

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu 

miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB. 

6. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu 

niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

7. 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. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

10. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: 

www.bip.przyrow.akcessnet.net 

11. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z 

którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są 

wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SWZ 

i będzie dla Wykonawców wiążące. 

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), 
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zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 

z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia. 

13. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt 1 adres email. 

14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

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

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań  

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415) 

 

  

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych 

jest: - Joanna Nowakowska -343554120, e.mail: zamowienia@przyrow.pl 

 

 

XI. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 
30 dni tj. do dnia 18.01.2022 r. 

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

związania oferta określonego w SWZ.  Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 

1. Wadium w wysokości: 100 000,00 zł, należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. 

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

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

mailto:zamowienia@przyrow.pl
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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). 

3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało 

wniesione w formie niepieniężnej (poprzez wniesienie wadium w oryginale należy 

rozumieć przekazanie dokumentu w formie elektronicznej otrzymanej od podmiotu 

który zabezpieczenia wadialnego dokonał). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

KBS Oddział Niegowa, filia Przyrów, Nr rachunku 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001, z 

adnotacją wadium na zadanie pn.” Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Przyrów”. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie 

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

niniejszym rozdziale SWZ. 

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:  20.12.2021  o godzinie 09:00 

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

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

ustawy PZP. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

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

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

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

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

mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

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

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z 

poniższych form:  
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1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w 

art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane ,pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% 

wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, 

natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji. 

 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 

użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja 

działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (odbywa się automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

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

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 

podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 

zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do 

SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XVII SWZ.  

Oświadczenia, o których mowa w  rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik do SWZ) 

Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców 
(załącznik do SWZ) 

Wykaz osób do punktacji, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 
pełnomocnika do tych czynności.  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 
oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności 
opisane w rozdziale V ust. 6 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego 
zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu ,  o których mowa w 
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Rozdziale V ust. 1. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia 
realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. 

Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w 
formie niepieniężnej. 

 

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 

oświadczenia o niepodlegania wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przy-

padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

XV. Sposób oraz termin składania ofert. 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

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

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2021 r. 

do godz. 09:00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
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udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XVI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021 o godz. 10:00.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. 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. 

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

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 

ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia 

należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji 

technicznej/projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może 

stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Forma 

wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to 

RYCZAŁT. 

2. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty 

związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu 

technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót 

nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, 

które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w 

dokumentacji i SWZ. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 
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4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

5. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez 

Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

6. W okolicznościach o których mowa w ust. 5 Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

 

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

ofert. 

 

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

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

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

kryteriach. 

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

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

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

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

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

złożonych przez nich ofertach. 

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w 

SWZ. 

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

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

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

jego oferty. 

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

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

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

postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 
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Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% 

2 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    20% 

3 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20% 

Razem: 100% = 100 pkt 

 

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentow

e 

kryterium 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 - wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na 

wykonanie przedmiotu zamówienia  

Za udzielenie gwarancji jakości na okres: 

 poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 10 pkt 

• 60 miesięcy , Wykonawca otrzyma – 20 pkt 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 

20% 20 pkt 

3 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana 
następująco:  

Doświadczenie kierownik budowy  

Wymagania określone w rozdz. V ust. 4 pkt. 2) SWZ.  

Liczba wykonanych inwestycji (oczyszczalnia ścieków), 

20% 20 pkt 
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którymi kierował kierownik: 

• 1 inwestycja – 0 pkt 

• 2  inwestycje – 10 pkt 

• 3 inwestycje i więcej – 20 pkt 

 

Informację należy wskazać w załączniku nr 7 do SWZ 

podając imię i nazwisko kierownika, nazwę, datę 

zakończenia inwestycji oraz podmiot na rzecz, którego 

inwestycja została zrealizowana (Zamawiający). 

Nie złożenie załącznika, bądź nie wskazanie 

którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie 

skutkowało nie przyznaniem punktów w niniejszym 

kryterium oceny ofert 

XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa 

podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia: 

1) 
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót. 

2) 
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach. 

3) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej . 

4) 

Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat o którym mowa w rozdziale VI 

ust. 4 pkt. 1 SWZ. 

5) 
Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt. 2 SWZ. 

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-
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informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

6. Wykonawca składa kosztorys ofertowy szczegółowy zaoferowanej ceny, kosztorys 
będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych jako 
dopuszczalne zmiany zaoferowanej ceny lub zmian ceny w oparciu o zapisy ustawy Pzp. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:  

1) Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

2) Kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej 

osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert). 

3) Listy pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty 

budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do 

wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą. 

4) Kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową. (Ceny poszczególnych 

pozycji kosztorysu muszą być cenami rynkowymi. Nie dopuszczalnym jest 

przenoszenie ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres 

robót wykonywanych (późniejszego lub końcowego na okres początkowy).  

Zamawiający ma prawo do weryfikacji złożonego kosztorysu na każdym etapie 

realizacji umowy i żądania jego poprawienia do cen rynkowych w pozycjach spornych 

do wysokości minimalnych cen SEKOCENBUD.  

Powyższa weryfikacja nie może powodować zmiany zaoferowanej ceny i będzie 

stosowana wyłącznie w sytuacjach spornych przy ustaleniu wartości w 

harmonogramie finansowo rzeczowym realizowanej inwestycji od którego 

uzależnione jest dokonywania częściowej zapłaty za roboty wykonane. 

 5)   Harmonogram finansowo rzeczowego realizowanej inwestycji zostanie 

przedłożony w ciągu 5 dni od zawarcia umowy. 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.  

XXII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach. 

 

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza 

się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 
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równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu 

zamówienia (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

uzgodniony z autorem OPZ zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego 

który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół 

robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

4) konieczność zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te 

uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 

5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku 

zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie kolizji,  

6) W przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te 

będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót 

dodatkowych. 

7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o 

czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub 

szczegółowej kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji 

cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego 

opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zamówienia lub 

udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 

materiałami. 

8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót 

dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 

1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania. 

2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ 

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych 

lub powtarzających za roboty zaniechane  

4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w oparciu  o 

kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, która uprawnia do zmiany 

harmonogramu finansowo rzeczowego który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi 

w następujących okolicznościach: 
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1) Zmiana terminu przewidzianego na zmianę częściowego terminu i zakończenie 

przedmiotu umowy, tj.: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku lub utrzymują się przez 

dłuższy okres czasu co  uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych z uwagi na 

uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z norm,  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, 

epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów 

dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki które wstrzymały produkcję), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny 

do ich usunięcia, 

d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo  zachowania należytej staranności,  

f) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie 

dalszych robót,  

g) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie 

związania ofertą o czas pierwotnie zakładany do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

h)  czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, 

i) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp. 

• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w OPZ. 

j) skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego, 

k) zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna  

w   okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy, 

l) wydłużenie terminu związanego z wydłużeniem terminu odbioru końcowego 

ponad termin wskazany w umowie w tym wydłużenie terminu na usunięcia wad i 

usterek podczas odbioru końcowego. 

4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:  

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy;  

2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); 

3) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 

przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału 

lub urządzenia oferowanego; 

4) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 

przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż 

niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej; 
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5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych 

w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które 

przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z 

wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu 

wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert. 

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

celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  SWZ.   

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

4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.  

7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części gdyż przedmiot zamówienia 

stanowi zwarty kompleks o charakterze specjalistycznego obiektu budowlanego. Jest 

objęty jedną dokumentacją projektową. Podzielenie na części groziłoby nadmiernymi 

trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia a także potrzebą 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia na ograniczonym terenie. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części 
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zamówienia.  

8. Zamawiający nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

XXV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO. 

 

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z 

przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

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

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych 

wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; Kontakt z inspektorem 

ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez 

komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji 

publicznej, 

f) archiwizacji postępowania. 

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach 

Rozporządzenia RODO: 

a) prawo dostępu do danych (art. 15), 

b) prawo sprostowania danych (art. 16), 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17), 
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku 

z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, 

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

Rozporządzenia RODO, 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania lub umowy. 

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty 

zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 

Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

XVI.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ). 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 1a Wykaz osób do punktacji  

Załącznik nr 2 Wzór umowy 

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania 

Załącznik nr 4a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach 

Załącznik nr 7 Wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 8 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 9 Przedmiar 

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 11  Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo.  

Załącznik nr 12  Podstawowe i szczegółowe parametry równoważności 

Załącznik nr 13 Zestawienie elementów, których Wykonawca zamierza użyć do 

realizacji zadania 
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