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Nr postępowania: ZP.271.4.2021                        Kamienica, dn. 26.05.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie art. 275 

pkt 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

(wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp) 

  

Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawa w ciągu drogi gminnej Kuźle – 

Wąchały  – etap I   

 

 

 

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł. oraz poniżej równowartości kwoty 5 350 000 

euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP  o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 11 września 

2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gmina Kamienica 

34- 608 Kamienica 420 
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ROZDZIAŁ 1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Kamienica 
Regon:    491892274 
NIP:     7371193876 
Adres zamawiającego:  Kamienica 420  
Kod Miejscowość:   34-608 Kamienica 
Telefon:    183323004, 183323025 
Faks:     183323051 
Adres strony internetowej:  https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
Adres poczty elektronicznej:  gmina@kamienica.org.pl, przetargi@gminakamienica.pl  
Godziny urzędowania:  7:30 do 15:30 
 

ROZDZIAŁ 2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRAZ MIEJSCE PUBLIKACJI  SWZ 
I INNYCH DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie 

podstawowym z wyborem oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji czyli w trybie, o którym 

mowa w art. 275 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm., ) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy: 

- Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów 

unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub 

konkursów, 

- Rozporządzenie 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 poz. 2415) 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakim mowa w art. 3 

ustawy Pzp.  

3. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia nie zostały mu przyznane. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

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

6. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

- Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

- Strona internetowa prowadzącego postępowanie: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica, 

www.kamienica.net.pl 

- Urząd Zamówień Publicznych : https://miniportal.uzp.gov.pl/  

7. Miejsce publikacji SWZ oraz zmian i wyjaśnień do treści SWZ – strona internetowa prowadzonego 

postępowania: :  https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

  
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania: Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Szczawa w ciągu drogi gminnej Kuźle – Wąchały  – etap I   
2. Zamówienie obejmuje  wykonanie m.in. : 
- robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod montaż rurociągów sieci wodociągowej,  

- montażu  rurociągów z rur PE SDR 11 o średnicach dn=110 mm – długość 521 m, 

- przewiertu sterowanego rurą PE SDR 11 o średnicach dn = 100 mm – 372 m, 

- montażu rurociągów z rur PE SDR 11 o średnicach dn = 90 mm – długość 96 m,  

- montażu rurociągów z rur PE SDR 11 o średnicach dn = 63 mm – długość 49 m,  

- przyłączy z rur PE SDR 11  o średnicach dn 40 mm=  długości 10 m, 

 - przyłączy z rur PE SDR 11  o średnicach dn 32 mm=  długości 85 m, 

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
mailto:gmina@kamienica.org.pl
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
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- montażu hydrantów i zasów   

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 

 do SWZ, STWiORB  stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ,  

4. Kod CVP  
Główny przedmiot:   45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Przedmiot dodatkowy  45231110-9  Roboty w zakresie kładzenia rurociągów  

    45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów   

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 Powody niedokonania podziału zamówienia na części [art. 91 ust. 2 ustawy pzp]: 
- zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw. 
- podzielenie zamówienia na części spowodowuje jego zbyt duże rozdrobnienie co mogło by zniechęcić do 
udziału w nim przedsiębiorców. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 241 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  
9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia sposób realizacji zamówienia zostaje opisany poprzez 
wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie 
przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe 
i cechy użytkowe , a także jakościowe jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia ofertowane przez 
Wykonawcę. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec 
jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.  
10.  Zamawiający  opisując  przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm aprobat technicznych 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. – Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 
11. Gwarancja 
Zamawiający żąda minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag 
ostatniego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, na wykonane roboty , zamontowane urządzenia i 
wbudowane materiały. 
12. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :  31 marca  2022 roku. 

ROZDZIAŁ 4. WIZJA LOKALNA  

Zamawiający nie przewiduje wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  

ROZDZIAŁ 5.  SPOSÓB I ŚRODKI KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, a także za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- w zakresie procedury przetargowej: Dominika Kuziel, tel. 183323004 wew. 35, e- mail: 

przetargi@gminakamienica.pl  

- w zakresie merytorycznym : Łucja Jawor, tel. 183323004 wew. 34 e – mail: lucja.j@kamienica.org.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
mailto:przetargi@gminakamienica.pl
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminu ePUAP.  
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są 
przez Wykonawcę za  pośrednictwem środków określonych w ust. 1 jako załączniki. 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. 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. poz. 2415)  
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z czym oferta oraz wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dnia, przed 
upływem terminu składania ofert. 
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu określonego w ust. 10, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  
12. Jeśli  Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, którym mowa w ust. 10  to przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 
i złożenia oferty.  
13. Zamawiający udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl 
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica, www.kamienica.net.pl  
15. W przypadku gdy zmiana treści SWZ  będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie wymagać 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert.  
16. Zamawiający nie przewiduje komunikacji z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust.1, art. 66 i art. 
69 ustawy Pzp.  

ROZDZIAŁ 6.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i/lub poczty elektronicznej 
poprzez który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.   
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, 
.pdf, .rtf, .odt  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany 
został w Instrukcji /Regulaminie korzystania z miniPortalu.  
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica
http://www.kamienica.net.pl/
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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). Zgodnie z  art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający  nie 

ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji,  o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

6. Do oferty należy dołączyć: 
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi  załącznik nr 2 SWZ), 
- zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy), 
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
- 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, 
 - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót  
Dokumenty wskazane powyżej  należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  
7. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta 
(tj. 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. 
8. Oferta, oświadczenia, środki odwoławcze, pełnomocnictwa muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z 
danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub Pełnomocnika, 
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do 
tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.   
9. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.  
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 

ROZDZIAŁ 7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców  na miniPortalu.  
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty  i ponowne jej 
złożenie.  
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 
4. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 10.06.2021 r. do 
godz. 11:00 
5. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kamienica, 
Kamienica 420, 34-608 Kamienica,   Pokój nr 18 (sala konferencyjna)  w dniu 10.06.2021 r. o godz. 11:30, 
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poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
6. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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 zawartych w ofertach. 

ROZDZIAŁ 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1.  Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 09.07.2021 r. 

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

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 oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.  

4. 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. 

ROZDZIAŁ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu  

- spełniają warunki  udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  w ogłoszeniu o zamówieniu  

oraz SWZ  

2. Zamawiający wymaga wykazania przez  Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnienia 

warunków  udziału w postępowaniu dotyczących (art. 112 ust. 2 ustawy 2 Pzp): 

a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym 

zakresie, 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych 

przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000,00 zł. brutto 

d) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o 
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).   
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla 

kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub 

równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej: 1 osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które 



                                            

Strona 8 z 20 
 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika 

budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm.)oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) 

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –ustawa z dnia 18 marca 

2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać 

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia  na dzień składania ofert w oparciu o złożone oświadczenie i dokumenty wg metody 
„spełnia/niespełnia”. 
4.  Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 

-  przez Wykonawcę samodzielnie lub 

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie ( podwykonawcę) samodzielnie lub, 
-  w przypadku podmiotów występujących wspólnie przez minimum jednego z wykonawców występujących 
wspólnie. 
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli  posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

ROZDZIAŁ 11.   POWOŁYWANIE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w  rozdziale 10 ust. 2 pkt  c) i  d) 

SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te 
wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają 
poszczególni wykonawcy.   

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z  
ofertą, zobowiązanie  tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

5. (Jeśli dotyczy) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  w 
szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
6.  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, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega 
na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym terminie 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 
9. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach tych podmiotów. 

ROZDZIAŁ 12. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp):  

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

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

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 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 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłaty tych należności 

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.5 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 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski odo-puszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp Wykonawcy 
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej 
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tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury.  

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 
ust.1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4.1  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5.  Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z treścią art. 111 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 13. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej 
„Oświadczeniem Wykonawcy”). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz  spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, który tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie Wykonawcy składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa 
oświadczenie tych podmiotów potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2a do SWZ)   
5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.: 

a)  wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) 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, 

 b) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

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

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 100 000,00 zł. 

brutto. 

5.1 Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 5 pkt a, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

5.2. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 5 pkt a, dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

6.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający  wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.: 

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

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

2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ 

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

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

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto 

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

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

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

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

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

których mowa w ust.7, 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. 

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

a) 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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków  

b)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  Pzp. 

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

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

ROZDZIAŁ 14. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 
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ROZDZIAŁ 15. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJUM)  

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

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.  

2. Pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia  

oferty i podpisania umowy i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

1) nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 

określeniem miejsca siedziby, 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym 

mowa w rozdziale 13 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

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

warunków udziału w postępowaniu. 

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

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający  może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym  terminie 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

ROZDZIAŁ 16.  PODWYKONAWCY  

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

zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają 

oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak własne. 

3. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest 

podać taka informację w formularzu oferty wraz z podaniem zakresu zamówienia jakie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, jak również nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.   

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wpłaty wynagrodzenia, 

w sposób  mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo określono w projektowanych postanowieniach umowy, 

stanowiących załącznik do  nr  7 do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ 17. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty pośrednie. 

Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający będzie uprawniony do czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej  w szczególności:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania w/w i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia w/w wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca 

przedłoży zamawiającemu n/w dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane wyżej: 

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

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

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

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

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

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

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności 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 umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy, 

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

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o  ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełniani przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy, 

osób wykonujących wskazane powyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzania spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnianie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności.   

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do 

SWZ   

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

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, 

o których mowa w art. 94 Pzp. 

ROZDZIAŁ 18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY     

1 Cena oferty za realizację danej części zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178), zatem w cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkowemu od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę 

rozumie się również stawkę taryfową. 

3. Stawkę podatku VAT (w %) należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320, 2419).  
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4. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób 

może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 

przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po 

przecinku nie ulegnie zmianie.  

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

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie kosztorysowe.  
7. Cena oferty ma uwzględniać zakres określony w SIWZ  oraz ewentualnych wyjaśnieniach, STWiORB oraz w 
pozostałej dokumentacji, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego do SIWZ  wzoru 
umowy . 
8. Oferta winna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przekazanych przez 
Zamawiającego przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.  
9. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 9 
do SIWZ oraz pozycje nieobjęte przedmiarem robót wynikające z ewentualnych wyjaśnień. 
10 Ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie upusty, a także wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące 
(wynikające m.in. z technologii  robót, koszty składowania i utylizacji materiałów, utrzymania placu budowy 
itp.) 
11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisanych w przedmiarze robót. Pozycje, 

przy których przyjęta zostanie wartość „0” (zero) oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji 

uwzględniono w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie. 

12 Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegała waloryzacji, 

z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.  

13 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 w pkt 11 Formularza oferty, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 

442 ustawy pzp. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ 19. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poniżej: 
Cena – 60 %  
Okres gwarancji – 40% 

CENA 

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, 

pozostałe proporcjonalnie mniej.  

Ocena punktowa oferty za kryterium ceny (PC) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku będzie wyliczana 

wg wzoru: 

PC  =  najniższa cena brutto spośród złożonych ofert nieodrzuconych     x  60 % x 100 pkt 

                                                   cena badanej oferty brutto 

 

OKRES GWARANCJI  

Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji 

zaproponowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

W kryterium „ okres gwarancji” na wykonane roboty budowlane  Zamawiający  przyzna punkty za wydłużony  

okres gwarancji  ponad wymagalny minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy na następujących 

zasadach : 
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1) oferta zawierająca okres gwarancji równy 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium  

2) maksymalny okres wydłużenia gwarancji ponad wymagalne minimum, za który Zamawiający będzie 

przyznawał punkty wynosi 24 miesiące, tzn. oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji 

równy lub dłuższy 60 miesięcy otrzyma 40 pkt. 

3) pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następujących formuły: 

 

PG =  okres gwarancji  badanej oferty  - 36     x  40  % x 100 pkt 

                                                  24 

4) ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku  

 

Okres gwarancji ponad 60 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy 

który zaoferował 60 miesięcy gwarancji. 

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego) 
np. brak wskazania okresu gwarancji, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres 
gwarancji zostanie przyjęty okres 36 miesięcy. 

Ocenę końcową oferty (P) stanowi suma uzyskanych punktów: 

P= PC + PG 

2. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą ilość punktów. 
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  na to, że 

lub więcej oferta przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje 

procedurę określoną w art. 248 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub jej istotne części składowe, będą wydawały się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania zamówienia Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 

wyliczenia ceny, zgodnie z art. 224 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający moz e zawrzec  umowę  w sprawie zamo wienia publicznego przed upływem terminu, o kto rym 

mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca o którym mowa w ust. 3 będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia 

zabezpieczania należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w rozdziale 22 SWZ. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

ROZDZIAŁ 21.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 

ustawy oraz postanowień Projektu Umowy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności.  
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4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w 

szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki : 

1) gdy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, wystąpi 

konieczność dokonania zmian technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie przewiduje projekt. W 

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne 

rysunki, schematy itp. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego oraz ewentualnego uzgodnienia z zarządcami sieci - zmiana nie spowoduje wzrostu 

wynagrodzenia.  

2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, 

dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych.  

3) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, 

instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych i innych przeszkód skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

szczegółowy zakres rozwiązań zamiennych/robót zamiennych/ dodatkowych robót / dodatkowych dostaw 
/dodatkowych usług musi zostać udokumentowany. 

4) zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem 

przedstawienia przez stronę inicjującą dokumentacji zawierającej opis proponowanych zmian wraz z 

informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót i niezbędne rysunki. W 

przypadku gdy stroną inicjującą jest Wykonawca dokumentacja o jakiej mowa powyżej wymaga zatwierdzenia 

przez Zamawiającego.   

5) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony z 

dokumentacji projektowej sposób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

6) zmiana terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu (części) robót, w tym jego przedłużenia, w 

sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez 

Wykonawcę, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności;  

b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń 

oraz innych decyzji administracyjnych,  

c) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie 

można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą  uważać się 

będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia 

przedmiotu Umowy, 

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,  

f) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie 

można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się 

będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

g) wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności: niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, hydrologiczne (ciągłe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury), archeologiczne, 

geologiczne lub zaistnienie kolizji z sieciami/instalacjami infrastruktury, innymi niezinwentaryzowanymi 

obiektami budowlanymi, przeszkodami itp., uniemożliwiającymi realizacje zamówienia, 

h) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 

podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich 

zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 
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j) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji branżowych, osób indywidulanych) 

uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek 

ze stron umowy, 

k) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

l) w przypadku wystąpienia konieczności wykonani zamówienia/robót dodatkowych, 

ł) w przypadku wstrzymania robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, 

m) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy, 

n) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

o) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności 
r) skrócenie terminu wykonania zamówienia w sytuacji wcześniejszej realizacji zamówienia 

7) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, z 

zastrzeżeniem, że zmiana osób, o których mowa w § 6 ust. 4 może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby 

będą posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
8) W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian 

wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub gdy wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20% 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia 

9) zmiany podwykonawcy, w przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Prawo zamówień 

publicznych – pod warunkiem wskazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment 

składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, 

10) zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym zamian terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót 

11) Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń  wynagrodzenia umownego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania projektów ramach programów zewnętrznych 

12) z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

13) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji. 

ROZDZIAŁ 22. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości równej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

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

3. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub 

w kilku następujących formach: 

a)pieniądzu; 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3.Zamawiający nie wyraża zgody na 

wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2. 

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego  w Banku Spółdzielczym  w  Limanowej  O/Kamienica Nr rachunku: 17 88040000 0030 0300 
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0084 0012 z dopiskiem: „Zabezpieczenie – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawa w ciągu 

drogi gminnej Kuźle – Wąchały  – etap I, nr ZP.271.4.2021”. 

5. 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). 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. 

7. 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. 

8.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1) zobowiązanie gwaranta do dobrowolnego, bezwarunkowego, dokonanego na pierwsze  pisemne żądanie 

zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji w przypadku gdy: 

- wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej w wyniku niniejszego 

zamówienia, 

- wykonawca nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji, 

2) z tej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia, 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,  

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótsze niż do 30 dni licząc od terminu 

wykonania zamówienia określonego w umowie. 

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

6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji: jest Gmina Kamienica 

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

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

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

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

zamówienia (konsorcjum).  

11. Brak powyższych oświadczeń lub wprowadzenie dodatkowych postanowień, które będą wyłączały, 

ograniczały lub utrudniały, możliwość realizacji gwarancji, lub uzależniały jej realizację od spełniania 

dodatkowych warunków, skutkowało będzie uznaniem że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

13.Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30% 

zabezpieczenia. 

14. Kwota, o której mowa w ust. 13, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 

ROZDZIAŁ 23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.  

1.S rodki ochrony prawnej przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponies c   szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2.Odwołanie przysługuje na:  

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy. 
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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 postepowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sadu. Skargę  wnosi się  do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w  Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 24. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420; 
 osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych 

osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Zabezpieczenie – Budowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Szczawa w ciągu drogi gminnej Kuźle – Wąchały  – etap I, nr ZP.271.4.2021”  

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji   

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji 

umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, 

zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia 

wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy. 

 

ROZDZIAŁ 25. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

Załącznik Nr 2a Oświadczenie na podstawie art.  125 ust. 1  ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby 
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Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobu 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie (grupa kapitałowa) 

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6 Wykaz osób 

Załącznik nr 7 projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 przedmiar robót 

Załącznik nr 9 STWiORB 

 

 

     Zatwierdził      

Kamienica, dnia: 26.05.2021 r. 

                                                                                 dr Władysław Sadowski  

       Wójt Gminy Kamienica 


