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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej zwana „SIWZ”) 

 

na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie – Żółty 

FIDIC” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej zwanej „Pzp”.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

 
Niniejsza SIWZ składa się z poniżej wymienionych części:  
 

l.p. Oznaczenie 
Części 

Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2.  Część II Wzór umowy  

3.  Część III Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 

4.  Część IV Wykaz Cen 
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CZĘŚĆ I SIWZ 
  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Ul. Komunalna 2 
05-250 Radzymin 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp”. 

2) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3) W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

SIWZ, w szczególności niniejszą Instrukcją Dla Wykonawców, zwaną dalej „IDW” zastosowanie 

mają przepisy PZP. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych 

decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych), budowa (wg 

Warunków Kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę II wydanie angielsko-polskie 2004 r. SIDIR) wraz ze złożeniem zawiadomienia o 

ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego 

organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej 

infrastruktury lub prawomocnej decyzji o użytkowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

miejscowości Słupno i Sieraków w gminie Radzymin. 

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie i Sierakowie – 

Żółty FIDIC” wchodzi w zakres projektu kluczowego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” i jest jedną z części zamówienia udzielanego na 

zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części III SIWZ Opis 

Przedmiotu Zamówienia.  

3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

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

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45231300-8 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232452-5 Roboty odwadniające 

 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

3.5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: 

3.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, w szczególności pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego.  

3.5.2. Wykaz osób, które będą świadczyły czynności określone w punkcie 3.5.1., dalej zwanych 

„Pracownikami”, Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), o którym 

mowa w III części SIWZ. Wykonawca ma obowiązek aktualizacji tego wykazu w przypadku 

zmiany Pracowników np. w wyniku rozwiązania umowy lub zatrudnienia nowych 

Pracowników.  

3.5.3. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej 

będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (DZ. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). 

3.5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę. Zamawiający jest 

uprawniony 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 potwierdzania spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.5.5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu dowody 

potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W szczególności mogą to być:   

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

Pracowników wskazanych w PZJ. 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, imion i nazwisk 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 Pracowników, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

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

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

podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy Pracowników;  

4) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie każdego 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3.5.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dowodów wskazanych w wezwaniu 

Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 3.5.5. za każdego Pracownika w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

3.5.7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 

określonej w zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą za każdy miesiąc w 

okresie realizacji umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę 

wykonującą czynności wskazane w punkcie 3.5.1. bez umowy o pracę.  

3.5.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy zrealizować do dnia 31.01.2023r.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.2. IDW; 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 

1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 Pzp. 

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, jeżeli wykaże, że: 

a)  w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny 

roczny obrót w wysokości 8 200 000,00 PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 3.000.000,00 

PLN.  

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, w 

odniesieniu do wymagań Zamawiającego, że łącznie spełniają warunek, dotyczący sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. 

2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane, 

polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości co 

najmniej 8 km oraz dwie przepompownie ścieków. Warunek będzie spełniony, jeśli 

wykonawca wykonał te roboty w ramach jednej umowy lub kilku odrębnych umów. 

b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane 

polegające na budowie sieci wodociągowej długości min. 600 m w ramach jednej umowy. 

Warunek będzie spełniony również, gdy sieć wodociągowa będzie wykonana w ramach 

jednej z umów wskazanych dla spełnienia warunku określonego w lit. a). 

c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami 

budowlanymi: 

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3-letnie 

doświadczenie w projektowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykształcenie 

techniczne min. wyższe; 

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz 

posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami 

polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykształcenie techniczne 

min. średnie, 

 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń oraz min. 3-letnie doświadczenie w 

kierowaniu/nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie, przebudowie dróg; 

wykształcenie techniczne min. średnie.  

5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

5.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, w 

odniesieniu do wymagań Zamawiającego, że: 

- łącznie spełniają warunki opisane w pkt. 5.2 1) oraz w pkt 5.2.2) lit. b, c IDW, 

- przynajmniej jeden z wykonawców spełnia warunek opisany w pkt 5.2.2) lit. a IDW  

oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp, 

5.3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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5.3.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.3.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W 

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 Pzp. 

5.4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4. IDW, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt pkt 5.2. IDW. 

5.5. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania 

osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za zaprojektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający 

uznaje wymagane uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) 

oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2018r., poz. 1202), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia nabyte w 

innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach 
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określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2272).  

5.6. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), osoby wyznaczone 

do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania 

robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych 

do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku 

decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób 

wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące 

świadczenia usług transgranicznych.  

5.7. Zgodnie z art. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

3) Wykonawcę, 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 5.7. ppkt 2) IDW. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 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; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 
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6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 993); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 

1132), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.8. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz 

z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) - art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - art. 24 ust. 5 pkt. 2 

Pzp; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 
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doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt. 4 

Pzp.  

5.9.  Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

5.10.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 Pzp. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

6.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie 

jednolitego dokumentu (dalej zwanego „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej wydanym 

na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu 

stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych 

podmiotów.  

6.4.  Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył JEDZ-e dotyczące podwykonawców, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp.. 

6.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

określonego w pkt 5.2.1) IDW zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres; 
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b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN 

wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

6.6.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.   

6.7.  W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

określonego w pkt 5.2.2) IDW Zamawiający żąda od wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane (należy odpowiednio wypełnić JEDZ w tym zakresie), 

wraz z 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 wystawione 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 dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za zaprojektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do 

projektowania/kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy odpowiednio wypełnić 

JEDZ w tym zakresie). 

6.8.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 

1) dokumenty wskazane w pkt. 6.5 i 6.7 lit b) powinny zostać złożone w taki sposób aby 

wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co 

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie), 

2) dokumenty wskazane w pkt. 6.7 lit a) powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, 
że warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.2.2) lit. a) spełnia co najmniej jeden 
z tych Wykonawców, 

3) dokumenty, o których mowa w ust. 6.9 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie,  

 

6.9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 

lit. a-c, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 
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2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

6.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych składa pisemne zobowiązanie podmiotu do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

Dokument ten powinien określać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, 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. 

6.10.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.9. ppkt 1-4 IDW. 

6.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.9. IDW:  

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit a-c, 14 i 21; 
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2) ppkt 2 - 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. 

6.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.11. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 6.11. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.12. IDW 

stosuje się. 

6.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6.15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 6.9.1) IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 

6.11.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

6.16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

6.17. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

6.18. W zakresie nieuregulowanym IDW, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą 

być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem. 
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7. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT. 

7.1. Informacje ogólne.  

7.1.1. 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.  

7.1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza 

do komunikacji. 

7.1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

7.1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7.1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7.1.6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

  

7.2. Złożenie oferty. 

7.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

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

publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do IDW. 

7.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych .pdf, .doc i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.   

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

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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).  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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7.2.4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w skrócie „JEDZ”) 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP).  

7.2.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7.2.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

7.2.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 9 ust. 3 Pzp. 

7.2.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7.2.9. Wykonawca w formularzu oferty wskazuje części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podaje firmy podwykonawców.  

7.2.10. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 

zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

7.2.11. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do IDW; 

2) oświadczenia wymienione w punkcie 6.1.-6.3. IDW (JEDZ); 

3) wypełniony „Załącznik do oferty” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW 

4) wypełnione „Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji” wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do IDW; 

5) wypełnione tabele Części IV SIWZ Wykaz cen; 

6) jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument 

ustanawiający pełnomocnika; 

8) zobowiązanie (oryginał) podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie polegał na 

zasobach innych podmiotów; 

9) wadium; 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w 

pkt 7.2. IDW), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
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pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, TED lub ID postępowania).  

8.2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email wskazany w punkcie 8.10. IDW. 

8.3. 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 wskazany w pkt 8.10. IDW adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 i z 2018 r. poz. 

1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 i z 2018 r. poz. 1993). 

8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa 

w punkcie 5 IDW. 

8.5. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ-u odpowiada zakresowi 

informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów i oświadczeń zgodnie 

z pkt. 6 IDW, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów i oświadczeń od 

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez 

Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w JEDZ. 

8.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 i z 2018 r. 

poz. 1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

8.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

o której mowa w pkt 8.6. SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.  

8.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
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lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 i z 2018 r. 

poz. 1993), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości.  

8.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).  

8.11. Ilekroć w SIWZ jest mowa o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, oświadczeniach lub 

dokumentach, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, a także oświadczeniach lub 

dokumentach, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 i z 2018 r. 

poz. 1993), należy przez to rozumieć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które zamawiający 

wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

8.12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Beata Wojtowicz tel. 22 786 53 96, e-mail: bwojtowicz@pwikradzymin.pl 

Alicja Teodorczyk   tel. 22 786 53 96, e-mail: ateodorczyk@pwikradzymin.pl 

 

9. ADRES STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

www.pwikradzymin.pl; wodociągi@pwikradzymin.pl, ateodorczyk@pwikradzymin.pl  

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 250.000,00 zł (słownie: Dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100zł)  

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa 

w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

mailto:bwojtowicz@pwikradzymin.pl
mailto:ateodorczyk@pwikradzymin.pl
http://www.pwikradzymin.pl/
mailto:wodociągi@pwikradzymin.pl
mailto:ateodorczyk@pwikradzymin.pl
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10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 10.3. lit. b-e musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

a) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego PEKAO SA 46 1240 6335 1111 0010 7114 2400. Kopię polecenia przelewu 

lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 

(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

10.7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa  

w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego. 

10.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,  

o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, 

musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kontrakt 6 cz. 2”.  

10.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

10.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10.11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ podlegać muszą 

prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 

10.3. lit. b) - e) SIWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie.  

10.12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. SIWZ.  

10.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

10.14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 
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10.15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 10.12. IDW, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

10.16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 24.06.2019r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.3., nie powoduje utraty wadium. 

11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

12.1. Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest 

dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem 

12.2. Termin składania ofert: 26.04.2019r. do godz. 10.00. 

 

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 

13.1. Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez użycie aplikacji do szyfrowania 

ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 

pomocą klucza prywatnego. 

13.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

13.3. Termin otwarcia ofert: 26.04.2019r. godz. 10.15. 
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13.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, 

o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.  

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

14.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

14.2. Wykonawca wypełnia załączone tabele w części IV SIWZ Wykaz Cen. Łączna cena 

ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia powinna być tożsama w Formularzu 

ofertowym i w Zestawieniu zbiorczym w części IV SIWZ Wykaz Cen. 

14.2.1. Wykonawca dodatkowo w części IV SIWZ Wykaz Cen wyodrębni z całości kosztów 

wskazanych w tabeli Wykaz Cen nr 2 – Sieć kanalizacyjna koszt budowy sieci 

kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Michała Wołodyjowskiego w 

Sierakowie w dz. nr ew. 80. Wartość ta będzie brana pod uwagę w przypadku 

zaistnienia okoliczności do wprowadzenia zmiany do treści umowy zgodnie klauzulą 

22.5 pkt. 3 części II SIWZ. 

14.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy 

niezbędne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, w tym m. in. wszelkie roboty 

przygotowawcze, urządzenie placu budowy, roboty porządkowe, roboty odtworzeniowe, 

projekt organizacji robót, koszty utrzymania, ubezpieczenia budowy, koszty bhp, koszty 

administracyjne, itp. Uwaga: wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest bardzo 

szczegółowe sprawdzenie przez wykonawców w terenie warunków wykonania zamówienia.  

14.4. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 

dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie 

obcej.  

14.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  

14.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty budowlanej, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku.  

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

15.1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą:  

A. Kryterium: CENA BRUTTO OFERTY (C)  

Ocena punktowa w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według poniższego wzoru: 

C=Cn/Cb *60, gdzie: 
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C - liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty, 

Cn – cena najtańszej oferty brutto, 

Cb - cena badanej oferty brutto. 

 

B. Kryterium: OKRES GWARANCJI (G)  

Ocena punktowa w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie oferowanego okresu gwarancji 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według poniższego wzoru:  

G=Gb/Gn *40, gdzie: 

G – liczba otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji, 

Gb – oferowany Okres gwarancji w pełnych miesiącach, 

Gn – najdłuższy Okres gwarancji w pełnych miesiącach. 

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. 

UWAGA: Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy i nie może być 

dłuższy niż 48 miesięcy. Oferty mające okres gwarancji równy lub dłuższy niż 48 

miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów (40 czterdzieści), zaś oferty mające 

krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące oraz oferty, w których wykonawca nie określi 

ilości miesięcy gwarancji zostaną odrzucone. 

15.3. Przy dokonywaniu oceny w ramach kryterium informację o Cenie brutto oferty i o Okresie 

gwarancji Zamawiający będzie czerpał z wypełnionego Formularza oferty, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do IDW. 

15.4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty  

 

Nr: Nazwa kryterium: Waga [%] 
Liczba 

punktów 

1 CENA BRUTTO OFERTY (C)  60  60  

2 OKRES GWARANCJI (G) 40 40  

 

15.5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

1) Punkty będą przyznawane zgodnie ze wzorami określonymi w pkt. 15.1.  

2) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą 

punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną. 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

P = C + G, gdzie: 

P- całkowita liczba punktów 

C - liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty 
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G – liczba otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji 

 

4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

15.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

15.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust 4 PZP) 

15.8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

16.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, po przesłaniu 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin zawarcia umowy zostanie 

określony przez Zamawiającego zgodnie z Pzp. 

16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

16.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

16.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) przed zawarciem umowy należy przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca 

składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach. 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PEKAO SA 46 1240 6335 1111 0010 7114 

2400. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego 

rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego). 

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. IDW, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w punkcie 

17.2. musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 

kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę 

(zobowiązanego). Gwarancja sporządzana jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w 

części II SIWZ Wzór umowy. 

17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, 

że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

17.7 Kwota, o której mowa w pkt 17.6. IDW jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane usługi. 

17.11. 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. 
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18. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

18.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Część II SIWZ. 

18.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa 

jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w części II SIWZ 

Wzór umowy.  

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

19.1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w 

dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 8 Pzp. 

19.1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp. 

 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

134 UST. 6 PKT 3 PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 

21. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 

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), zwane dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

21.1.  W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 

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

poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego 

wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika 

(osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

21.2. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych 

osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679. 

21.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający – Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, tel. 22 786 53 96, 

fax. 22 786 50 49, e-mail: wodociagi@pwikradzymin.pl, adres strony internetowej: 

www.pwikradzymin.pl. 

2) została ustanowiona  osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych tj. inspektor 

ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@pwikradzymin.pl  

mailto:wodociagi@pwikradzymin.pl
http://www.pwikradzymin.pl/
mailto:iod@pwikradzymin.pl
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3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

Pzp;   

5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez 

okres trwałości Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie 

Radzymin – Etap II”; 

6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio tych osób 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 

8) osoba fizyczna posiada: 

a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych 

jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;   

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

osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 

przepisy rozporządzenia 2016/679; 

9) osobie fizycznej nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

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

2016/679; 

c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.  

21.4.  Jeżeli z przepisów prawa lub umowy zawartej przez Zamawiającego obowiązek 

przechowywania dokumentacji postępowania będzie dłuższy niż określony w art. 97 ust. 1 

Pzp, dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez ten okres.  

21.5. Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w okresie, o którym mowa w pkt 

29.4. stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679. 

22. Informacja o wypełnieniu w postępowaniu obowiązków wynikających z 

rozporządzenia 2016/679. 

22.1 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,  w 

szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 
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2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

22.2. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 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 rozporządzenia 2016/679. 

22.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z 

rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, 

której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca 

składa w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

21. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO IDW STANOWIĄ JEJ TREŚĆ: 

 

L.p. 
Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

2 Załącznik nr 2 Załącznik do oferty 

3 

 
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji 

 

 


