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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

GMINA KAMIENNIK 

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik 

Tel.: 774312196 

NIP: 753-23-85-323 

REGON: 531412823 

Adres e-mail: ug@kamiennik.pl 

ochrona.srodowiska@kamiennik.pl 

skrzynka podawcza  ePuap: /160702/Skrytka ESP 

 

strona internetowa: www.kamiennik.pl 

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

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:        www.bip.kamiennik.pl 

Godziny pracy:  

Poniedziałek:                  7:15- 16:00 

Wtorek, środa, czwartek 7:15- 15.15 

Piątek                              7:15- 14:30 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69,  

48-388 Kamiennik; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: ochrona.danych@kamiennik.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

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

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

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

mailto:ug@kamiennik.pl
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dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

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

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

RODO;  

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) 

zwaną w dalszej części ustawą, p.z.p. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, 

stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji, 

co oznacza tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy. 
3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy p.z.p.   

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

Oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i zostanie 

odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

9. Powody niedokonania podziału zamówienia: 

Zakres przedmiotu zamówienia jest dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw  

w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia KE 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. Ponadto 

projekt obejmuje wykonanie dokumentacji z zakresu wyłącznie jednej branży budowlanej,  

co z punktu widzenia realizacji zadania w przypadku wykonania go przez jednego Wykonawcę 

będzie najbardziej efektywne. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  
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11. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie określa wymagań wynikających  
z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (na podstawie art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej  
na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamiennik i Szklary wraz z budową 
oczyszczalni ścieków w Szklarach“. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Kamiennik i Szklary wraz z budową oczyszczalni ścieków w Szklarach”.  

3. Zakres zadania inwestycyjnego dla którego należy opracować dokumentację obejmuje wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej długości ok. 17,8 km wraz z przyłączami  
i przepompowniami sieciowymi w dwóch miejscowościach Kamiennik i Szklary oraz wybudowanie 
oczyszczalni ścieków  w miejscowości Szklary w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 

Zakres zadania z podziałem na miejscowości:  

• Wieś Kamiennik:  
− RLM – 800;  

− kanalizacja sanitarna sieć – 6000mb;  

− kanalizacja sanitarna przyłącza;  

− przepompownie sieciowe;  

− tranzyt ścieków z miejscowości Kamiennik do miejscowości Szklary – 2000mb;  

• Wieś Szklary:  
− RLM – 700;  

− kanalizacja sanitarna sieć – 9800mb;  

− kanalizacja sanitarna przyłącza;  

− przepompownie sieciowe;  

− oczyszczalnia ścieków sanitarnych dla 1500 RLM + ścieki dowożone ze zbiorników     
bezodpływowych 80m3/dobę.  

4. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do opracowania: koncepcji projektowej  
(min. 2 warianty), projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót 
oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla w/w zadania inwestycyjnego.  

5. Dla miejscowości Kamiennik i Szklary w obrębie zabudowy obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla terenów pomiędzy miejscowościami Kamiennik 
i Szklary brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków planowana jest na działce nr ewid. 34/6 obręb Szklary, dla której 
toczy się procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

7. Projekt winien zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych ze wszystkich 
budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w miejscowościach Kamiennik i Szklary. 
Rozwiązania projektowe dostosowane powinny być do warunków terenowych, ekonomicznych i 
społecznych.  

8. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna obejmować rozwiązania projektowe minimalizujące jej 
przebieg w jezdniach dróg, jednakże z możliwością wykorzystania przede wszystkim część pasa 
drogowego poza jezdnią. Powinna także minimalizować koszty odtworzenia infrastruktury 
drogowej oraz ogrodzeń. Przewidywane przepompownie ścieków w pierwszej kolejności winny być 
projektowane na działkach będących własnością Gminy Kamiennik.  

9. Przy opracowywaniu dokumentacji kierować się należy następującymi założeniami:  

− proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania w miarę możliwości 
finansowych gminy, w związku z tym powinny być optymalne pod względem kosztów 
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inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a dobrane technologie winny być dostosowane do 
realnych warunków panujących na przedmiotowym terenie,  

− proponowane rozwiązania powinny zapewnić minimalizację kosztów eksploatacji,  

− proponowane rozwiązania techniczne muszą charakteryzować się maksymalną 
niezawodnością i minimalnymi wymaganiami co do obsługi i utrzymania,  

− maksymalną głębokość ułożenia kanałów grawitacyjnych należy dostosować do 
występujących warunków gruntowo-wodnych.  

10. Zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy:  

ETAP I: Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym wizji lokalnej w terenie i uszczegółowienie zakresu 
prac projektowych, następnie przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego 
min. 2 wariantów koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej, lokalizacji przepompowni i dobór 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w trakcie 
wykonywania koncepcji poprzez udział w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego. Otrzymanie 
koncepcji zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji 
koncepcji i dokona wyboru jednej z nich w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia 
wad w koncepcji, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia i poprawy,  
a Wykonawca dokona odpowiednich poprawek w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 
Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę  
w koncepcji rozwiązań technicznych i ekonomicznych oraz przedstawienia własnych wniosków 
zawierających propozycje rozwiązań odmiennych. Wykonawca może odmówić uwzględniania uwag, 
zastrzeżeń i wniosków wyłącznie z powodu ich niezgodności z przepisami prawa i zasadami sztuki 
budowlanej. Brak akceptacji dla zgłoszonych uwag, zastrzeżeń i wniosków wymaga pisemnego 
uzasadnienia przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje także prawo zgłoszenia pisemnych 
zastrzeżeń oraz wniosków do koncepcji nawet już zaakceptowanej. Odmowa uznania zastrzeżeń  
i wniosków przekazywana jest przez Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.  

Przedstawione przez Wykonawcę koncepcje powinny zawierać:  

− Charakterystykę obszaru opracowania (ukształtowanie terenu, uwarunkowania 
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, istniejącą gospodarkę ściekową na przedmiotowym 
terenie, liczbę mieszkańców miejscowości oraz bilans ścieków na terenie planowanej inwestycji);  

− Optymalną technologię oczyszczania ścieków – dobór oczyszczalni;  

− Proponowane trasy i zagłębienia kanalizacji;  

− Proponowana lokalizacja pompowni sieciowych;  

− Wstępny szacunek nakładów inwestycyjnych;  

− Przewidywane zestawienie niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii;  

− Krótki opis proponowanych do zastosowania rozwiązań.  

Koncepcję należy sporządzić w 2 egz. w wersji papierowej (dla każdego z wariantów oddzielnie)  
i w 1 egz. na nośniku elektronicznym (płyta CD – dla każdego z wariantów oddzielnie).  

Warunkiem przystąpienia do realizacji ETAPU II jest uzyskanie akceptacji koncepcji wybranej 
przez Zamawiającego.  

ETAP II: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) w oparciu 
o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję.  

Dokumentacja powinna zawierać:  

1) Kompletny projekt budowlany – 5 egz.,  

2) Projekt wykonawczy – 5 egz.,  

3) Opracowanie badań geologicznych i geotechnicznych posadowienia kanalizacji i obiektów 
sieciowych – 2 egz.,  

4) Przedmiary robót z podziałem na branże (układ i zawartość przedmiaru robót musi umożliwiać 
jednoznaczną identyfikację zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej) – 2 egz.,  

5) Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże – 2 egz.,  

6) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,  
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7) Pełną wersję elektroniczną wykonanej dokumentacji w poszczególnych branżach – 1 egz. na 
nośniku elektronicznym (płyta CD) – w formacie PDF oraz DWG wraz z kosztorysami  
i przedmiarami robót – w formacie PDF oraz ATH,   

8) Prawomocną decyzję pozwolenie na budowę.  

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

1) szczegółowe zapoznanie się z terenem planowanego przedsięwzięcia,  

2) pozyskanie na własny koszt map zasadniczych oraz map do celów projektowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

3) zebranie na własny koszt wszelkich koniecznych uzgodnień niezbędnych do realizacji 
zamówienia (np: uzgodnienia branżowe, narada koordynacyjna),  

4) pozyskanie wypisów z rejestru gruntów w rozbiciu ujmującym działki objęte inwestycją,  

5) uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście w teren, lokalizację i budowę kanalizacji  
i urządzeń sieciowych - dla każdej działki odrębnie,  

6) w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przygotowanie wniosku  
i uzyskanie decyzji o czasowym ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w oparciu 
o art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

7) analiza konieczności wycinki drzew kolidujących z projektowaną trasą sieci kanalizacyjnej, 
8) uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień  

i opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji inwestycji  
na podstawie wykonanej dokumentacji,  

9) Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

10) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią pod ciekami wodnymi (rzeka Krynka) 
oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jeżeli będzie 
wymagane,  

11) zaprojektowanie do każdego planowanego do budowy urządzenia, które będzie wymagało 
dostawy energii elektrycznej – przyłącza energetycznego,  

12) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań 
technologicznych i materiałowych,  

13) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Kamienniku,  

14) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania 
inwestycyjnego, którego dotyczą,  

15) ujęcie w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich odtworzeń nawierzchni po trasie 
projektowanej sieci i uzbrojenia,  

16) bezpłatne udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w ramach prowadzonego przez 
Gminę Kamiennik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,  

17) sprawowanie nadzoru autorskiego – bez dodatkowych wynagrodzenia. Wykonawca przyjmuje 
na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie 
wynikającym z art. 20 i 21 ustawy Prawo Budowlane, w fazie realizacji robót wykonywanych  
na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia,  

18) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wymogami określonymi  
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,  

19) wykonanie dokumentacji w stanie kompletnym, spójnym i skorelowanym we wszystkich 
branżach wchodzących w jej skład, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania  przetargowego na wykonanie robót budowlanych,  

20) dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez projektantów posiadających 
odpowiednie uprawnienia branżowe i powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań,  

21) dokumentacja winna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 
projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

22) aktualizacja kosztorysów inwestorskich – na pisemne wezwanie Zamawiającego, do czasu 
wyłonienia Wykonawcy robót, 

23) zaopatrzenie dokumentacji w pisemne oświadczenie projektanta, że dostarczona dokumentacja 
jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi  
i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  
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24) umożliwienie Zamawiającemu wglądu w uzupełniony wniosek o pozwolenie na budowę  
dla zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy przed jego złożeniem  
w odpowiednich organach, 

25) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.  

12. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

71320000-7 — usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin wykonania zamówienia:   12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

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

stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wskaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową 
obejmującą swoim zakresem budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej lub grawitacyjno – tłocznej o długości minimum 5,00 km wraz z budową 
oczyszczalni ścieków.  

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 
będzie do złożenia załącznika nr 3 do SWZ – wykazu usług. Do wykazu należy załączyć 
dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały zrealizowane należycie. 

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia  
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom 
budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa  
lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana 
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osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Na potwierdzenie wskazanego 
warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia załącznika 
nr 4 do SWZ – wykazu osób.  

 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację  

zamówienia.   

3. Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu  warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie  spełniania  warunków wskazanych przez zamawiającego,  

pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem  

osobistym.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum,  

spółka  cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3  składa każdy z wykonawców.  

Oświadczenie  to  ma potwierdzać  spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu  w zakresie  

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie  tych warunków.    

5. W przypadku   polegania  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów  udostępniających zasoby  

Wykonawca przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 podmiotu  

udostępniającego  zasoby w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby.     

6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca  

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,  

w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

“spełnia”/ “nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 

złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale IX SWZ.  

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  
w art. 108 ust. 1 Pzp ( obligatoryjne podstawy wykluczenia ). 

2. Ponadto Zamawiający zastosuje wobec Wykonawców dodatkowe obligatoryjne przesłanki 
wykluczenia, wynikające z wejścia w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).   

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, zwanej dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r., wobec osób  i podmiotów wpisanych 
na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, Zamawiający wyklucza:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych   
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę  
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na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego  
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę  
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą  w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”  

Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności. 

W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający 
odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które  
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której 
mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy. 

Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 

3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 109 ust.1 
p.z.p. ( fakultatywne podstawy wykluczenia ). 

4. Na potwierdzenie  braku podstaw wykluczenia  wykonawca zobowiązany jest  złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie  o niepodleganiu   wykluczeniu, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej  opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

5. W przypadku  wspólnego   ubiegania   się  o  zamówienie  przez Wykonawców (np. konsorcjum,  
spółka  cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 4  składa  każdy  z wykonawców.  
Oświadczenie  to  ma potwierdzać  brak podstaw  wykluczenia  każdego  z wykonawców.    

6. W przypadku   polegania  na zdolnościach   lub sytuacji   podmiotów  udostępniających zasoby 
Wykonawca przedstawia także  oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 podmiotu  
udostępniającego  zasoby.   

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5 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, 
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e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

8. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia  
wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7  
niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności,  
o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego  
rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

10. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

IX.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust.1 ustawy P.z.p., wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni  

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu  

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt.  1 ustawy PZP  

(dot. podstaw  wykluczenia): 

1) oświadczenie 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), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie  

od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu  

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt  2 ustawy PZP  

(dot. spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu):  

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych  

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,  

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub  

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych  
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dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających  

się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy  

- wg załącznika nr 3 do SWZ; 

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

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SWZ. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych  

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia  w wyznaczonym terminie, chyba że:  

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie  

lub poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie  

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 

do SWZ. 

4. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się  

w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) 

zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający 

zasoby lub notariusz. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
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podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał  

on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale IX SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne  

jest dołączenie do oferty dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 

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

zamówienia należy dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

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

o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,  

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 7 do SWZ. 

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

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

9. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia 

dotyczące oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

stosuje się odpowiednio. 
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XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BEDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE  

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.   

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami 

odbywa się wyłącznie przy użyciu: 

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/   lub 

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal   lub 

3) poczty elektronicznej. 

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

musi posiadać konto na ePUAP.  

3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.   

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  

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:  

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 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 na ePUAP.   

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowanie można wyszukać na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki 

do oferty) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie  

za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego  

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem referencyjnym postępowania ZP.271.8.2022.MŁ. 

10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email ug@kamiennik.pl lub ochrona.srodowiska@kamiennik.pl 

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

Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 

adres email.  

12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:ug@kamiennik.pl
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sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 12 niniejszego rozdziału SWZ, 

przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, 

w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 

dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 

„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

14.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 14.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie  

do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie  

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się         

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 14.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz. 

14.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument  

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,  

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności  

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

15. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,  

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci  

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym. 
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15.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  

w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty  

lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu  

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. 

15.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 15.1.  niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby  

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego  

z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego,  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

 

15.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  

papierowej, o którym mowa w ust. 15.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać  

również notariusz. 

 

16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie  

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

17. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 

tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

18. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych  

wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji  

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 

2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów 

elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar. 

19. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
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Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

20.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

21.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert.  

22. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 21, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku  

gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 21, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 

23.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 22, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI   

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pani Monika Łukomska, e-mail: ochrona.srodowiska@kamiennik.pl; tel. 77 43 12 135 w. 23 
2) w zakresie merytorycznym: 

Pan Jarosław Kogus, tel. 77 43 12 135 w. 13 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

powinien być czytelny. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Oferta musi zawierać:  

1) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),  

2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie jak we wzorze oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ,  

3) oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- według załącznika 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),    

4) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotów udostępniających zasoby-  

(w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) zobowiązanie  

podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia,  

5)  dowód wniesienia wadium; 

6) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie została wskazana, jako  

upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej),  

7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia).  

mailto:ochrona.srodowiska@kamiennik.pl
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4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu 

zaufanego. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

6. UWAGA: Opatrzenie oferty podpisem wykonawcy następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania, zatem opatrzenie podpisem jedynie „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” nie jest równoznaczne z podpisaniem oferty. 

7. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej  

na miniPortalu (odbywa się automatycznie). 

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

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

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

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

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

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

polski. 

11. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym), 

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
 
- wyłącznie poprzez Platformę miniPortal. 
 

12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),  

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik  

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 

i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty stanowiła będzie wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia.  

2. Wynagrodzenie wskazane w niniejszym postępowaniu jest ryczałtowe.  
3. Cena wskazana w pkt 1 jest ceną brutto, na którą składają się wszystkie elementy składowe 

zamówienia i wszystkie składniki cenotwórcze opisane w dokumentach niniejszego postępowania.  
4. Cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) Wykonawca zobowiązany jest wskazać  

w odpowiedniej rubryce formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia.  
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5. Wykonawca powinien podać cenę brutto w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.  

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie 
wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

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

bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie. 

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie podatku VAT.  
9. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprawi  

w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

− niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 lit. c) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin 

na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej 
poprawienia.  

11. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody  
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w Polskich 
Złotych.  

13. Zgodnie z art. 224 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich 
istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny 
lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.  

14. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się  
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14 SWZ, chyba że rozbieżność wynika z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.  

15. Wyjaśnienia mogą dotyczyć w szczególności:  
a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, 
b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 

związanych z realizacją robót budowlanych, 
c)  oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę, 
d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) 
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 
zamówienie, 

e)  zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

g)  zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 
h) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  
16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa  

na Wykonawcy. 
17. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz  
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.  

18. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz  

ust. 2 ustawy p.z.p. 

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

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Banku Spółdzielczego  

w Otmuchowie Filia Kamiennik nr rachunku 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 z dopiskiem 

„Wadium – ZP.271.8.2022.MŁ”. 

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

rachunku Zamawiającego. 

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

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  

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

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

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Kamiennik; 
7) wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia w takiej formie nie może 
być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż 
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wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane 
jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią  
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie  
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie  
lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie  
o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy  
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek  
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

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

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert, określonym w SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa  

w dniu 30.12.2022r. 

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

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

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność  

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać  

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem.  

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,  

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

5. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 01.12.2022 r. do godziny 10:00. 

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

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu . Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2022 r. o godzinie 10:15  
2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  

po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

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

oceny ofert: 

 

L.p. 

 

Kryterium 
Znaczenie 

procentowe  

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta  

za dane kryterium 

1. Cena (C) 60 60 punktów 

2. Doświadczenie osób wskazanych 

do realizacji zamówienia (D) 
40 40 punktów 

 

2.  Zasady oceny ofert w kryterium  Cena (C) 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 60 = ilość punktów  
cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

3.  Zasady oceny ofert w kryterium– Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (D)   

W kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia oceniane będzie 
doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych polegające na uczestniczeniu w procesie opracowania 
dokumentacji projektowej (od podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na budowę  
lub zgłoszenia robót) na budowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
lub grawitacyjno – tłocznej o długości minimum 5 km wraz z przepompownią ścieków.  
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Zamawiający informuje, że w warunkach udziału w postępowaniu nie określał minimalnego 
doświadczenia osób, którymi ma dysponować Wykonawca.  

W kryterium (D) doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia oferta może uzyskać 
maksymalnie 40,00 punktów.  

Punktacja we wskazanym kryterium będzie przyznawana odpowiednio za: 

- brak doświadczenia opisanego w kryterium – 0,00 pkt,  

- 1 zadanie (doświadczenie) opisane w kryterium – 10,00 pkt,  

- 2 zadania (doświadczenia) opisane w kryterium – 20,00 pkt.  

- 3 zadania (doświadczenia) opisane w kryterium – 30,00 pkt,  

- 4 zadania i więcej (doświadczenia) opisane w kryterium – 40,00 pkt.  

 
Informację o doświadczeniu osoby kluczowej do realizacji zamówienia należy podać  
w odpowiedniej rubryce w formularzu ofertowym.  

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym żadnej informacji, to Zamawiający uznaje, 
że osoba wskazana do realizacji zamówienia nie posiada doświadczenia i Wykonawca otrzyma  
w tym kryterium 0 punktów.  

Jeżeli natomiast Wykonawca w formularzu oferty wskaże więcej niż 4 zadania (doświadczenia) 
osoby kluczowej do realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie wskazaną wartość a Wykonawca 
otrzyma w tym kryterium 40,00 punktów.  
Łączna ilość punktów, które Wykonawca może otrzymać w oparciu o wskazane kryteria oceny ofert 
będzie obliczana według wzoru: 

 
P = Pc + Pd 

gdzie: 
P – punkty przyznane ofercie,  
Pc – punkty przyznane w kryterium cena ofertowa brutto, 
Pd – punkty przyznane w kryterium doświadczenie osób kluczowych do realizacji zamówienia. 

4. Ocena punktowa będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. 

6. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.    

7. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 
w ostatecznej ocenie punktowej. 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

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

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

zamówienia należy dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopię 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 
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XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  
w ofercie. 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa  

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050. 
6. 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. 

7. Zgodnie z art. 450 ust. 4 ustawy Pzp., w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca 
może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

8. W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do „zapłacenia 
kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”. 

9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami 
art. 453 Pzp. 
Uwaga: Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie  
wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną  
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie, stosownie do treści art. 263 ustawy Pzp. 

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

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Szczegółowe postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5  

do SWZ.  
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, po upływie 

terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych we Wzorze 

umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
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4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX Ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.). 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2-2a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wykaz usług 

Załącznik nr 4 Wykaz osób 
Załącznik nr 5 Wzór umowy 

Załącznik nr 6 

 

Załącznik nr 7 

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

 

 

Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby 
Mapa poglądowa 

 

 


